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Chaos often breeds life, when
order breeds habit.
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Abstract

The Adaptive Cycle, a model that visualises the different phases a company
can find itself in, proposes three different ways of improvement for organ-
isations. First of all ‘Going Concern’, second ‘Being Innovative’ and third
‘Adaptiveness’. This adaptiveness has not been researched a lot. In this the-
sis I will use a theory by Ensor (2011), where he states that adaptivness can
be divided in three different interconnected areas:

1. Power Sharing;

2. Knowledge and Information and

3. Experiment and Testing

I have researched the Power Sharing dimensions and asked myself the ques-
tion: “Does Power Sharing Influence the Adaptive Capacity of an Organi-
sation?” With the use of intensive and comprehensive qualitative research I
have created more insight into the Power Sharing dimension. The idea was to
create a bigger understanding of the adaptiveness within the Adaptive Cycle.
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Chapter 1

Goals

One of the biggest subjects within information science is Business Informa-
tion Technology Alignment. IT within organisations has grown from “sup-
portive” to a vital part of almost every company. And this makes Business
Information Technology Alignment more important than ever. IT is now a
core component of the strategy and management of an organisation.

Organisations face a lot of ups and downs, changes and challenges. Every
organisation tries to deal with these changes and challenges as well as it can.
However, more insight into these changes and challenges could really help
organisations. Especially since the environment in which organisations find
themselves, changing constantly and very dynamic. It is easier to deal with
something once you know more about it. A model that provides more insight
into change and strategy is a model by Parson and Hauw van der (1990), The
Adaptive Cycle(figure 1.1).

Based on the approach of Thompson, combined with the theory on strange
attractors of Lorentz as referred to by Gleick (1987), Parson et al. (1990)
developed a model that further elaborates on these changes and strategies and
translates it into the influence of Information Technology on organizations.
In their model they use the axes want and can, this has led to four quadrants.
In a later publication Parson and Hauw van der (1990), further dwells on the
internal and external developments that keep the organisation swinging back
and forth between these quadrants. This view was further elaborated by
Abcouwer et al. (2006; 2010; 2011). The adaptive cycle will be elaborated
more upon in chapter 5.1. Since the goal of this thesis is to create a bigger
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Chapter 1

understanding of the adaptiveness within the adaptive cycle I will now discuss
the why I have chosen to use the concepts of adaptiveness and how Ensor
(2011) comes into play.

Figure 1.1: The Adaptive Cycle

1.1 Adaptiveness
A lot of research has been done on the topics of exploiting and exploring,
however in order for an organisation to function there, needs to be a balance
between the two. This balance is referred to as adaptiveness or adaptiveness.
How to achieve this adaptiveness is one of the biggest issues within the theory
of the adaptive cycle.

1.2 Dimensions
Ensor (2011) suggests that there are tree different interconnected areas that
combined form the ‘adaptiveness’. He states this in his book ‘Uncertain
Futures: Adapting development to a changing climate’. I will use his theory
about these three different interconnected areas to address adaptiveness and
how it influences organisations.
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Chapter 2

Positioning of the Research

It is important to set some boundaries of what this research will include,
and what not. Since this is a bachelor thesis research project we have to
think about the scope, mostly because of the limited time frame. When we
read some of the literature written about the adaptive cycle, we find a lot of
different concepts. For instance ‘Resilience’ (which I will further elaborate
on in chapter 5.2) and Adaptiveness (chapter 5.3). Both concepts are vital
parts of the bigger picture, and thus vital parts of my research.

2.1 Going Concern, Being Adaptive & Adap-
tiveness

We can distinguish three different ways of improvement within the adaptive
cycle. The first is one where change enriches the day to day operations. We
call this incremental change. Since it’s purpose is to make small changes
that are beneficial to an organisation. The term maintained in the adaptive
cycle vocabulary is: ‘Going concern’. Next there is radical change. Radical
change is about, as the name suggests, big changes. It is usually referred to
as whatever comes out of the Research and Development department. How-
ever in our case we are referring to business opportunities, not new products.
It is thinking about big new possibilities. In literature this radical change
is usually referred to as ‘Being innovative’. And finally there is the capabil-
ity to cope with change, in other words implementing new technologies and
ideas. This means the actual use of the ideas. In literature this is referred to
as: ‘Adaptiveness’. The first two concepts are visualised within the adaptive
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Chapter 2

cycle in figure 2.1.

Figure 2.1: Going Concern & Being innovative

There is a lot of literature available for the first two concepts. They have been
researched a lot and, because of that, are less interesting for further research.
However, this is where I come in. In deliberation with Mr. Abcouwer we
came to the conclusion that it would be both useful and interesting if I were to
do a research project, as part of the bigger research (Business IT Allignment)
done at the University of Amsterdam by Mr. Abcouwer. The objective is
to create more insight into the the adaptiveness and adaptive capacity of
an organisation. It is important to note that even though I will not go
into it, these concepts and theories are very applicable to the Information
Technology.
Ensor (2011) states that there are three different interconnected areas that
together form the adaptiveness. I will build further on this theory. The
interconnected areas that Ensor distincts are:

1. Power Sharing

2. Knowledge & Information

3. Experiment & Testing.
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Chapter 2

In this research project I am researching one of these interconnected areas:
Power Sharing. Due to the scope of this research project this is the only area
I will focus on.

7



Chapter 3

Research Question

As stated before, I will focus on ‘Power Sharing’. This has led to the following
research question:

“Does power sharing influence the adaptive capacity of an organ-
isation?”

This research question has led to a few subquestions. These subquestions
need to be answered before I can answer my research question. First of all:
‘What is the Adaptive Cycle?’. Secondly ‘What are power relations?’. Third:
‘What is adaptiveness?’. Fourth: ‘What is adaptive Capacity, and what
areas does it contain and how does resilience affect this?’. In the process of
answering these questions I will come up with some propositions that I need
to validate. The scope here is not to prove them, but to check their likeliness.
The questions are summed up in table 3.1.
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Chapter 3

Table 3.1: Research- & Sub-Questions

# Question

Research Question Does power sharing influence the adaptive capac-
ity of a company?

Sub Question 1 What is the Adaptive Cycle?
Sub Question 2 What are Power Relations?
Sub Question 3 What is Adaptiveness?
Sub Question 4 What is Adaptive Capacity, what areas does it

contain and how does resilience effect this?
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Chapter 4

Research Method

This thesis is about a phenomenon which is documented by Ensor (2011).
However, since this is a research project, I looked into more literature as well.
I will effectuate a concise literature review in order to answer my research
question. This means that this thesis is based on “qualitative research”.
It is important to figure out if it makes sense to do a qualitative research.
Thankfully, Saunders (2011) has provided us with a very clear distinction
between qualitative and quantitative research.

Table 4.1: Distinctions between quantitative and qualitative data

Quantitative data Qualitative data

Based on meanings derived
from numbers

Based on meanings expressed through
words

Collection results in numeri-
cal and standardised data

Collection results in non-standardised
data requiring classification into cate-
gories

Analysis conducted through
the use of diagrams and
statistics

Analysis conducted through the use of
conceptualisation

“There are some specialized forms of qualitative research which rely solely on
analysis of documents”. For example, (Gagel, 1997) used a process known as
hermeneutic inquiry to investigate the literature on both literacy and technol-
ogy. Patton provides a good overview of the various theoretical orientations
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Chapter 4

that inform the “rich menu of alternative possibilities within qualitative re-
search”(Patton, 1990) 1. When we look at the table 4.1 we can tell that the
first thought of a qualitative research was correct.

4.1 Qualitative Research
I have chosen to do a concise literature review. In this literature review I
will bundle some different theories including but not limited to: adaptiveness,
resilience, power sharing and organisational structures. Comparing literature
by different researchers will hopefully create some interesting propositions
that I can validate later on. This literature review will hopefully answer my
first four sub questions. However as mentioned before, the propositions I have
came up with need a type of validation as well. Since I have developed these
propositions using and bundling literature validating by use of literature is
no longer an option, since this is not what I literately found but came up
with myself. That is why in order for me to validate these propositions I
need to do this differently. I have chosen the so called Expert Interview.

4.2 Expert Interview
It is important to discuss these propositions, that I came up with during the
literature review, with an expert. Because the real interesting thing is how
my propositions hold up when discussed with someone who actually works
and deals with these theories on a daily basis. When we take a look at figure
4.1 you will see two different circles. Imagine one being my findings and the
other one the findings of the expert.
When we look at this figure we are checking whether my circle accords with
circle from my experts. This is the part that we agree on. For the part that
we agree on my propositions are founded: ‘likely’. But than there are the
two parts remaining (the outer-sections). These are the ones that are even
more interesting. Because for one of the parts I have some findings that the
expert either doesn’t agree with; or didn’t discover themselves. And for the
other part the expert might have some findings that I didn’t see/think about
or they have some findings I just won’t agree to. In an article by King (1994)

1from: Choosing qualitative research: A primer for technology education researchers
by Hoepfl, Marie C
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Chapter 4

he describes the most appropriate circumstances for when to do a qualitative
research interview:

1. Where a study focuses on the meaning of particular phenomena to the
participants.

2. Where individual perceptions of processes within a social unit are to
be studied prospectively, using a series of interviews.

3. Where individual historical accounts are required of how a particular
phenomenon developed.

4. Where exploratory work is required before a quantitative study can be
carried out.

5. Where a quantitative study has been carried out, and qualitative data
are required to validate particular measures or to clarify and illustrate
the meaning of the findings.

As can be seen, especially points four and five are very much true for this
research, just take a look at subquestions one through four.
It is true that the more experts you consult, the more plausible your findings
will be. However, due to the scope and the time frame of this research, I
will limit myself to two experts. This may seem a bit niggardly but the
interviews are not meant to deliver me answers to my research question, it
is only meant to get an idea whether or not my propositions are likely.
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My View
The

Experts 
View

Figure 4.1: The interesting areas
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Chapter 5

Literature Review

The objective of this chapter is to create a comprehensive literature review
about all of the related topics associated with the Adaptive Cycle, Resilience
and Adaptiveness. This Literature Review is intended to answer sub ques-
tions one through four and will deliver the desired propositions that I’ll dis-
cuss with my experts later on.

5.1 The Adaptive Cycle
The foundations of the adaptive cycle were laid by Thompson. He introduced
a tetrahedron plotted with preferences versus beliefs. This together with the
theory on strange attractor of Lorentz as referred to by Gleick (1987) has
been combined by Parson and Hauw van der (1990) and there was given birth
to the adaptive cycle.

Organisations are always trying perform at their absolute best. They want to
be as strong as possible and compete with other organisations. This means
that organisations are very much exposed to change: it is part of being an
organisation. Thompson (1967) saw that the only way an organisation was
going to function at its best was when it is searching for ‘new’ optima in how
to balance all of the pressures, all of the time. He used two different dilem-
mas: preferences regarding possible outcome and beliefs about cause/effect
relations as depicted in figure 5.1.
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Chapter 5

Figure 5.1: Preferences versus beliefs

5.1.1 The Strange Attractor
The strange attractor is a concept by Gleick (1987). He describes that no
matter how good everything is going (the so called equilibrium) there will
always be a point in time where the organisation2 will find itself in a crisis
situation. This is called the strange attractor. He models this in a butterfly
model. He explains that you can stay on one side for a very long time, for
example on the left side of the figure, where it is all about incremental change.
But there comes a point where the strange attractor grabs the organisation
and pulls the it into the crisis phase. This strange attractor is the force that
disrupts the current phase.

2Or a part of it.
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Chapter 5

Figure 5.2: The strange attractor

Abcouwer, Smit, et al. (2015) have described how an organisation moves
through this model. “It is specified that this motion is not random (see fig-
ure 5.3). There is a certain logic to it: the development path is generic in
character” (Abcouwer et al., 2015). This path has a lemniscate-like move-
ment. And as you can see, the combination of figure 5.3 by Thompson (1967)
and figure 5.2 by Gleick (1987) is the creation of the Adaptive Cycle of Re-
silience, shown in figure 5.3.
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Chapter 5

Figure 5.3: The Adaptive Cycle of Resilience

5.1.2 Walker & Smit
Abcouwer et al. (2015) are not the only ones that work with this so called
Adaptive Cycle, we know that Walker and Salt also use it in: ‘Resilience
Thinking’(Walker and Salt, 2012). Their adaptive cycle is shown in figure5.4.
However they discuss a back and fore loop. Where the for loop is getting
back to the equilibrium phase and the back loop is all about getting into the
crisis (see figure 5.5).

5.1.3 Optimize Side & The Facilitating Side
Organisations are always working to improve their profits, ameliorate their
products and cut costs. Thus reorganisations are a very well known phe-
nomenon in the business world. You could say that organisations are mostly
about exploitation of their abilities. And this asks for a certain type of man-
ager: the strict and strategic type of manager. These managers are very
good at incremental change. They are analytic, pre-meditating, rational and
systematical which makes them good in achieving the already mentioned ob-
jectives. These managers are the most wanted type of managers. You can
rely on them, they are good for your company and at the end of the day im-
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Chapter 5

Figure 5.4: The Adaptive Cycle as presented by Walker and Salt

Figure 5.5: The fore- and back loop

prove the profits of the company. However, there are times where a company
is not doing so well. Products are not selling, divisions are not working or
something completely different. This is the moment in time where we need
another type of manager, not of the exploitation type, but of a more explo-
rative type. The manager needed for these moments is one that is inventive,
creative and not afraid of takings risks: an explorer. When we look at the
adaptive cycle (figure 1.1) we can immediately tell that the exploitative type
of manager belongs to the left side of the adaptive cycle, whereas the ex-
plorative type of manager belongs to the right side of the adaptive cycle. A
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Chapter 5

good manager on the left side is almost never a good manager on the right
side of the adaptive cycle. The job calls for two different types of managers.
It is very important to realize that having both types of managers is very
important to a company. Having both exploration and exploitation is usually
refered to as: ambidexterity.

Ambidexterity

Ambidexterity is an important concept and requires some introduction. (1)
Ambidexterity requires active management of the tensions between differen-
tiation and integration; (2) ambidexterity results from and manifests itself at
both individual and organisational levels; (3) ambidexterity is the outcome
of a dynamic process that involves both the simultaneous and subsequent
attention to exploitation and exploration; and (4) ambidexterity depends on
the ability to integrate internal and external knowledge bases for synergistic
benefits(Raisch, Birkinshaw, Probst, and Tushman, 2009).

5.2 Resilience
Now that we have seen the adaptive cycle it is time to explore it even more. A
key component when thinking about the adaptive cycle is resilience. “Change
occurs in ways that are difficult to predict. Even small disturbances can up-
set an established way of life, leading to the emergence of new winners and
losers in a system that performs a very different function” (Ensor, 2011).
This is absolutely key when looking at the adaptive cycle. We have to un-
derstand that every change, no matter how small or in what way it occurs,
it can change the entire “way of life” 3. “How can novelty and diversity be
maintained when the selective pressure for efficiency increases as a system
matures? How for example, can a focus on optimizing yields (and profits)
in a farm system be tempered by crop diversity and experimentation?” (En-
sor, 2011). The definition of Resilience that is used in this paper is: “The
magnitude of disturbances that can be absorbed before the system changes
its structure and – when necessary - the ability of the organization to realise
that change in structure in a controlled manner”(Abcouwer, 2015). Ensor
defines three different types of resilience, as shown in table: 5.1.

3In other words: impact the daily affairs.
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Table 5.1: Summary of resilience definitions

Resilience
definition

Characteristics

Engineering Speed of ‘bounce-back’ to a natural equilibrium condi-
tion.

Ecological Degree of disturbance before the system changes.
Change is normal. Alternative stable states rather than
single equilibrium.

Social As for ecological resilience, but emphasis the ability of
people to adapt a system in order to maintain its desir-
able characteristics.

I like to think about these phases as if I was in a boxing match. It really
illustrates how to think of these types of resilience.

Engineering Resilience is all about being able to ‘bounce-back’. Think
of whenever you get a hit but still keep your feet to the ground and do not
move your feet. You are able to take it, and do not lose anything of your
position.

Ecological Resilience is all about the point when you are forced to take a
step because you would go down if you did not. The fact that an organisation
is forced in a direction it itself does not want to go in, is key for this particu-
lar type of resilience. That is why Ensor defines it as “Degree of disturbance
before the system changes”(Ensor, 2011).

The third type of resilience is Social Resilience. Social resilience is all
about the same hit, the hit so powerful you are forced to take a step in order
to do not go down. However a vital part of the social resilience is the fact
that you are taking a step in a direction of your choosing. So even though
you are forced to take a step, you take the step in the direction you want to.
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5.3 Adaptiveness
Now we have finally reached one of the key concepts Adaptiveness. We
have to link the resilience to the adaptiveness. The adaptiveness is the extend
to which a company is able to adapt to new technologies with the goal of
reaching a new equilibrium phase. This adaptiveness has been visualized
in figure 5.6. (Abcouwer et al., 2015). The resilience is also a part of this
adaptiveness, as you can see in figure 5.6, because this is the point in time
where the organisation had to concur with the so called ‘hit’, they adapted.

Figure 5.6: Adaptiveness

There are two options when an organisation is about to try to get to a new
equilibrium phase. Either they succeed, or they do not.
Walker and Salt (2012) name two different types of improvement. ‘Revolt’
and ‘Remember’. Revolt is basically the same as ‘Being Innovative’ and
Remember is basically the same as ‘Going Concern’ in the the adaptive cycle
as presented by Parson and Hauw van der (1990). Revolt and Remember are
illustrated in figure 5.7.
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Figure 5.7: Revolt & Remember

5.4 Adaptive Capacity
Ensor (2011) states that the overlapping implications of resilience thinking
suggest that action on adaptive capacity breaks down into three intercon-
nected areas:
First: the Power sharing arrangements that are in place to expand commu-
nities’ voice and influence over decision making (rows 1 and 2 in figure 5.8.)
Second: the sources and processes that give rise to the knowledge and in-
formation that inform adaptation decisions (rows 2 and 3); and,
Third: the availability of experimentation and testing of adaptation options
that are relevant at the local level(row 3).

“These three dimensions provide a framework for structuring development
support for adaptive capacity. They focus on how to move forward with
adaptive capacity in a particular development context”(Ensor, 2011).

5.4.1 Power Sharing
“Power is significant because of the central role that it assumes in defining the
opportunities and resources that communities can access. Recognising power
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Figure 5.8: The three dimensions

relationships is therefore an essential step in addressing adaptive capacity”
(Ensor, 2011). “Competing claims and differing understandings of value are
subject to unequal power and representation in social processes, undermining
and excluding the poor while cementing their vulnerability” (Mearns and
Norton, 2010). So now we have established that power relations within a
company play a vital part in the adaptive capacity. But it is just one-third
of the framework by (Ensor, 2011).

5.4.2 Knowledge and Information
“The difference between knowledge and information is central to this view
of adaptive capacity. Information can be understood to be organized data,
used for communicating and reporting on the world. Knowledge on the other
hand, implies learning and the ability to use information” (Ensor, 2011). Key
is the fact whether the data is useful or not. When it is, we can call it infor-
mation. Knowledge and Information are two factors that can give a company
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(or division, etc.) a huge advantage. Even though these factors can give a
huge advantage, they do not necessarily always do so.. The problem is that
knowledge and information are not always available to all stakeholders. It
is not as available (if at all) to some people as it is to others. This can be
problem, because this means that opportunities may not be seized, because
the actor who should have seized the opportunity wasn’t aware of the oppor-
tunely. Now we have discussed two-thirds) of the dimensions so let us move
on to the last dimension.

5.4.3 Experiment and Testing
The third and last dimension is the one of Experiment and Testing. Exper-
imenting and testing partially creates the knowledge we discussed in knowl-
edge and information4. “The testing of new technologies and methodologies
in the local context links experimentation directly to the processes of knowl-
edge generation described in experiment and testing”(Ensor, 2011). Experi-
ment and testing makes it possible for companies that find themselves in the
crisis situation to return to the equilibrium phase faster.

5.5 Power Sharing
There are multiple ways in which power can be achieved. Ensor (2011) states
nine of them in his book. However, he uses Borrini’s nine different ways of
achieving power(Borrini and Jaireth, 2007). Note that I have left some of
the ways of achieving power out since they are not applicable on companies.

1. power of position (having authority, being in a position to make or
influence decisions);

2. power of knowledge (having information not available to others);

3. personal power (being personally forceful, persuasive);

4. group power (being a member of an ethnic, religious or other type of
group that has a dominant social position or, for example, being male
in male-dominated society);

4Of course, all of the knowledge and information is constructed of more than just the
knowledge and information that comes from experimenting and testing.
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...

We immediately see that there are a lot of different ways in which influence
can be achieved. However the interesting question is: do these power re-
lations influence the adaptive capacity? I know it is just one-third of the
dimensions but I am curious if the power relations influence the adaptive-
ness. I am assuming that they are quite a big part of the adaptiveness of a
company. Especially since the power relations also influence the Information
and Knowledge and the Experiment and Testing dimensions. Ensor (2011)
states that these are three interconnected areas that influence the adaptivity.
I think this is because when the relations within a company are very hierar-
chical and frigid/formal the information and knowledge usually are not very
uniform and experimenting and testing depends solely on how the higher
management feels about it. .

The three different scales are:

1. Overt power;

2. Covert power; and

3. Structural power

Peterson (2000) states that there are three different scales at which power
can be exerted. Peterson feels that these three different scales sum up to
what power is. The different types of power are visualised in figure 5.9

5.5.1 Overt Power
“Overt power is the direct wielding of power through force, incentives, or
intimidation to influence people’s decisions. Overt power operates in the
here and now because it requires mobilized people, by necessity, it occurs
over brief periods at specific locations”(Egan, 2011) 5. Overt Power is best
described by the word: ‘Force’.

5From Political ecology and ecological resilience: An integration of human and ecolog-
ical dynamics by Peterson, G..
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5.5.2 Covert Power
“Covert power removes the opportunity for people to behave in specific ways
by controlling what type of decisions can be made. Covert power requires the
manipulation of institutions, and this manipulation will usually occur over
slower and larger institutional scales. Covert power operates by controlling
whether issues are discussed or addressed by an institution. For example,
the dam building agencies ignored native treaty rights and destroyed native
fishing areas” (Committee, Bowden, Cohen, La France, et al., 1986) 6. Covert
Power is best described by the word: ‘Regulation’. The three different types
of power are plotted in figure 5.9.

power∞
overt

power∞
covert

power∞
structural

Spatial Scale

Temporal
Scale

Figure 5.9: Three Types of Power

5.5.3 Structural Power
“Structural power is the slowest and broadest scale type of power. Structural
power is the ability of the institutions of a society to restrict the set of
issues about which people think they can make decisions. Structural power
involves manipulating culture, which is slow to change, and likely operates
over a broader area than an individual institution. Because it determines
what concepts are even considered, and therefore requires a group that is

6from Political ecology and ecological resilience: An integration of human and ecolog-
ical dynamics by Peterson, G.
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relatively insulated from external ideas. An example of structural power
is how the removal of dams from the Columbia river was not considered
seriously or even discussed until quite recently”(Kenworthy, 1997; Verhovek,
2000) 7. Structural Power is best described by the word: ‘Facilitation’.

5.6 The First Proposition
The less people are restrained by rules, the better the adaptive capacity of
a company. The three different types of power are types that every organ-
isation has to deal with. Especially when we take a look at Covert- and
Structural power. We can tell that those two kinds of power, and how they
are maintained, are affecting the power relations within a company. It is
very important to understand how power works, and to be able to differ-
entiate them into different categories. Labeling and acknowledging what is
happening and what is in effect at a company creates a much more temper-
ated environment, and in that way are also affecting the adaptiveness of a
company. My proposition is that adaptiveness benefits from a non restrained
working environment.

5.7 Structures
To illustrate the importance of these power relations we have to take a look
at two different company structures (see figure 5.10) provided by Van Alstyne
(1997). I would like to mention that due to the scope of this thesis I will
just focus on two different organisational structures, but I am well aware
that there are a lot more structures possible, most of which are a hybrid of
the two presented structures. However even though I am polarising a bit, it
does offer a good insight into the Power Relations within different structured
organisations.

5.7.1 The Hierarchical Structure
In figure 5.10a we can see that the structure is very hierarchical. This means
that the lower you are in the so-called ‘tree’ the further away you are from the

7from Political ecology and ecological resilience: An integration of human and ecolog-
ical dynamics by Peterson, G.
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(a) The Hierarchical Structure (b) The Network Structure

Figure 5.10: Two different types of organisation structures

executive and the less power you have. This amplifies the power relations
and creates a bigger difference in power. In other words, power is very
disproportionate.

5.7.2 The Network Structure
But when we take a look at figure 5.10b, we can imagine that these power
relations are not nearly as forthcoming in this network structure. This is
because everybody within the company8 is much more connected and is able
to talk to each other. People are more connected. The following paragraph
is from a paper written for companies that want to become flexible (in other
words, adaptive). According to Atkinson (1984) this is a way of becoming
more flexible.

“The new model involves the break up of the orthodox hierarchical structure
of the firm in such a way that radically different employement policies can be
pursued for different groups of worker. The new divisions are much less likely
to be based on blue or white collar distinctions, but rather on the separa-
tion of jobs which are specific to a particular firm from those involving only
general skills. The firm-specific skills might range from production manager
to maintenance occupations, and the non-specific from systems analyst to
driver. Both can be found at all levels in a company.”Atkinson (1984)

8Or, as said before, a part of the company that is organised in such a way.
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5.8 The Second Proposition
My second proposition is: A networkly structured company is more adaptive
than a hierarchically structured company. This is because the structure of
a company does influence its power relations. ‘Hierarchically’ structured
companies have bigger differences when it comes to power relations than
‘networkly’ structured companies. Bigger differences when it comes to power
relations are conjointly tied to a lower rate of adaptiveness due to the number
processes a change will need to run through. Network organisations are
especially build to be more adaptive than other organisational structures.

5.9 Governance
One can imagine that implementing network structures and trying not to
interfere to much with the employees is a good start of being more adaptive.
The most important thing is that one actually listens to everything that
comes out of the employees and the different corporate bodies, what do
they think the organisations should do? It is all about the idea of shared
governance. “Governance is the term we give to the structures and processes
that academic institutions invent to achieve an effective balance between the
claims of two different, but equally valid, systems for organisational control
and influence”(Birnbaum, 2004). The definition of shared governance that I
will use is: “A dynamic staff-leader partnership that promotes collaboration,
shared decision making and accountability for improving quality of care,
safety, and enhancing work life” (Van der Bilt, 2016)

5.10 The Third Proposition
My third proposition is: When the governance of an organisation feels like it
is a shared governance, the organisation becomes more adaptive9. “Shared
governance defined as democratic participation of interest groups is neces-
sary to reach consensus about activities responding to environmental de-
mands”(Sporn, 2001). The more different stakeholders you include in your
decision making the better. So, if a lot different groups within the company

9Or, as said before, a part of the company that is in this crisis phase.
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have influence in the decision making, one is more likely to be more adaptive.
Of course there is a limit.

5.11 Chapter Conclusion
I have finished my comprehensive literature review. I started explaining The
Adaptive Cycle, naming both sides of the cycle and how those sides require
a different type of manager. Having both exploration and exploitation going
on at the same time within your organisation is called ambidexterity. Am-
bidexterity is quite hard to achieve but certainly a good commitment. Next
I have discussed the concept of resilience and how there are three different
types of resilience: (1) Engineering, (2) Ecological and (3) Social resilience.
This has led me to ‘adaptiveness’ and how organisations are able to adapt
to new technologies with as goal ending up in a new equilibrium phase. This
adaptiveness has led to the concept of ‘adaptive capacity’. This is where
we introduced the three different interconnected areas as presented by Ensor
(2011). All three of the inter connected areas are attended (Power Shar-
ing, Knowledge & Information and Experiment & Testing). This has led to
the different types of power. We described three different types of power.
(1) Overt Power, (2) Covert Power and (3) Structural Power. And all of
this combined led to the first proposition: The less people are restrained by
rules, the better the adaptive capacity of a company. Subsequently we intro-
duced two different organisational structures (1) The Hierarchical Structure
and (2) The Network Structure. This led to the second proposition: A net-
workly structured company is more adaptive than a hierarchically structured
company. Subsequently we introduced the idea of representation, and how a
good reflection of the company employees in the governance of an organisa-
tion presumably increases the adaptiveness of the organisation. This led to
the third and last proposition: When the governance of an organisation feels
like it is a shared governance, the organisation becomes more adaptive. I
have summarised the propositions and the supporting literature in table 5.2.
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Table 5.2: Summarise the Propositions

# Proposition Literature

1 The less people are restrained by
rules, the better the adaptive ca-
pacity of a company

Borrini and Jaireth (2007),
Egan (2011), Committee et al.
(1986), Kenworthy (1997),
Verhovek (2000) and Peterson
(2000)

2 A networkly structured company
is more adaptive than a hierarchi-
cally structured company

Van Alstyne (1997) and Atkin-
son (1984)

3 When the governance of an organ-
isation feels like it is a shared gov-
ernance the organisation becomes
more adaptive

Birnbaum (2004), Van der Bilt
(2016) and Sporn (2001)
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Expert Interview

To validate and discuss my propositions, I have conducted two semi-structured
expert interviews. These interviews were both taped and the interview with
Mrs. Hajati Wieferink has been transcribed. However, since both the ex-
perts and I are Dutch, these interviews have been conducted in Dutch. A
short summary of both interviews will be provided. As said before, the goal
of the interviews is not to provide me answers to my research question, it is
purely meant to get an idea whether or not my propositions are likely. The
questionnaire and the transcript of the interview with Mrs. Wieferink can be
found in the Appendix A and Appendix B. I will provide a small summary
of the interviews in English.

6.1 The Experts and the Interviews
My first expert is Mrs. Hajati Wieferink. She is a managing partner at a
consulting firm in The Netherlands. My other expert is Mr. Jan Bosma. He
is the owner of Double IT a company that provides professional IT managers
and consults companies.

6.1.1 The Interview with Hajati Wieferink
The interview took place on June 17th 2016 at the office of Mrs Wieferink
in Hilversum. I first introduced the needed concepts to her, but since she
already new most of the concepts this didn’t take up much time. I asked
her some more global questions about the adaptive cycle and whether or not
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she actually sees the pattern in the organisations she advices. She told me
absolutely yes. She recognises the pattern in almost every company.

Subsequently I introduced her with Ensor’s theory of interconnected areas
and how those areas together form the adaptiveness of an organisation. She
had not never heard of this theory but was open minded about it.

We started talking about the subject and without me pointing the conversa-
tion any more in a direction we came to my second proposition 10. I asked
her if she agreed with me that a more hierarchically structured organisation
is less adaptive than a networkly structured company because of its strict
power relations. Where a networkly structured organisation with less lev-
els is more open, and thus more adaptive. She agreed with me, partially.
She agreed that it was easier to be more adaptive with a network structure,
but told me that she had seen very networkly structured organisations that
still sealed off any possibility of adaptiveness. Mostly by rules that would
not make it very possible to create an adaptive environment. She also said
that some companies that are very hierarchically structured also could put
in place a separate division to create more adaptive environment. But ad-
mittedly this would be more of hybrid model than a purely hierarchically
structured organisation.

After a while, I introduced her to the different types of Power11. I asked
her if she also agreed that mostly Covert- and Structural Power types can
be found in organisations, emphasizing mostly, not only. She agreed with
me. Subsequently I asked her if she agreed with me that regulating people,
and their tasks, is not beneficial for the adaptiveness of an organisation. She
partially agreed with me. Because as she put it, people sometimes need some
sort of regulation in order to achieve good things. She points out that some
people work better with lots of rules, and actually live for playing by those
rules, where some people actually perform much worse with rules than with-
out. Mrs Wieferink also stated that in her belief the best form of power was
Structural Power because of its often very cohesion effect. She and I also
agreed that even with Overt Power playing in an organisation this does not

10The proposition about the different structures, and the fact that these structures
influence the adaptiveness.

11Overt Power, Covert Power and Structural Power.
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necessary mean that a company cannot be adaptive.

Then we arrived at the third and last proposition: When the governance of
an organisation feels like it is a shared governance the organisation becomes
more adaptive. She did not agree with this proposition. She told me that
it was not because she thought I was completely wrong, but she missed an
explanation in what way I was intending this proposition.

Mrs. Wieferink did point out that she missed one certain aspect in my
research that she ought to be crucial. And that is a more detailed explanation
of why my propositions influence the adaptiveness (so at what level does it
inflict the adaptiveness?). I think she is right that this is missing and I will
point this out at the end of my research for further research.

Interview Conclusion

In conclusion: we agreed that in most cases a hierarchically structured organ-
isation is less adaptive than a networkly structured organisation. However, as
she pointed out, this does not mean that a networkly structured organisation
can not close off all its adaptive capabilities or possibilities, because they can
and often do so. She partially agreed with me about the first proposition (the
different types of power), where I state that the less you regulate people, the
more adaptive an organisation becomes. She said: in my opinion, justly, that
this differs per person. But she did understood where I came from. Lastly,
she thought my third and last proposition was a bit incomplete in what it
exactly includes.

6.1.2 The Interview with Jan Bosma
My second interview took place on June 21st 2016. It took place at the
home of Mr. Jan Bosma in Amsterdam. I first explained the basic concepts
to him since he was not familiar with the adaptive cycle and all of the related
concepts. After explaining all of this to him I asked him whether or not he
recognises the adaptive cycle within the businesses he has seen in his career.
The answer was simply: ‘no’. However, since I could not imagine myself that
he did not recognise it any of the organisations he had seen, I started asking
some questions which indeed clarified the adaptive cycle a bit more but also
made Mr. Bosma change his mind that in fact there had been moments that
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he recognised the adaptive cycle within organisations.

After this I introduced the different types of power to him12. I asked him if
he agreed with me that mostly Covert- and Structural Power types can be
found in organisations, emphasizing mostly, not only. He agreed with me.
Subsequently I asked him if he agreed with me that regulating people, and
there tasks, is not beneficial for the adaptiveness of an organisation. Mr.
Bosma agreed with me. He also told me that he had seen this a lot within
the companies that he worked for/with. He also believed that the more you
let people be, the more adaptive a company gets.

After this I introduced him to the hierarchically structured organisation and
the networkly structured organisation. He completely agreed with the fact
that the less hierarchically structured an organisation is (so more networkly
structured) the more adaptive it gets. However, and this is something that
was also pointed out by Mrs. Wieferink, he said that it is perfectly possible
for a networkly organised organisation to close off any form of adaptiveness.
But this is, generally speaking, not what happens with Network structures.

We briefly discussed the third proposition about the governance. However
this proposition got mingled in the discussing about hierarchical- and network
structures. So I intertwined the idea of a shared governance in the story. So
whilst he agreed this would work, we did not treat it as a separate proposition
in this interview.

Interview Conclusion

The Research Questions I wanted to answer in my thesis can be found in table
7.1. We agreed that in most cases a hierarchically structured organisation
is less adaptive than a networkly structured organisation. However, as he
pointed out, this does not mean that a networkly structured organisation
can not close off all its adaptive capabilities or possibilities, because they can
and often do so. He completely agreed with the proposition that regulating
people is not beneficial for the adaptiveness of an organisation. He, as said
before, agreed completely. This is also the case with the shared governance
which got intertwined with the proposition about hierarchical- and network

12Overt Power, Covert Power and Structural Power
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structures.
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Conclusion

So in conclusion the Research Questions I wanted to answer in my thesis can
be found in table: 7.1

Table 7.1: Research- & Subquestions

# Question

Research Question Does power sharing influence the adaptive capac-
ity of a company?

Sub Question 1 What is the Adaptive Cycle?
Sub Question 2 What are Power Relations?
Sub Question 3 What is Adaptiveness?
Sub Question 4 What is Adaptive Capacity, and what areas does

it contain and how does resilience effect this?

I have answered the sub questions in the Literature review. Also, I have
to conclude that the answer to my Research Question: ‘Does power shar-
ing influence the adaptive capacity of company’, can only be: yes, power
sharing influences the adaptive capacity. I can conclude this because of the
propositions that I propose. My propositions can be found in table 7.2.
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Table 7.2: Summarize the Propositions

# Proposition Literature

1 The less people are restrained by
rules, the better the adaptive ca-
pacity of a company

Borrini and Jaireth (2007),
Egan (2011), Committee et al.
(1986), Kenworthy (1997),
Verhovek (2000) and Peterson
(2000)

2 A networkly structured company
is more adaptive than a hierarchi-
cally structured company

Van Alstyne (1997) and Atkin-
son (1984)

3 When the governance of an organ-
isation feels like it is a shared gov-
ernance the organisation becomes
more adaptive

Birnbaum (2004), Van der Bilt
(2016) and Sporn (2001)

I have discussed these propositions with two experts. The conclusion of the
interview with Mrs Wieferink is the following: We agreed that in most cases a
hierarchically structured organisation is less adaptive than a networkly struc-
tured organisation. However as she pointed out, this does not mean that a
networkly structured organisation can not close off all its adaptive capabili-
ties or possibilities, because they can and often do so. She partially agreed
with me about the first proposition (the different types of power), where I
state that the less you regulate people, the more adaptive an organisation
becomes. She said, in my opinion justly that this differs per person. She
mentioned that it is a bit to different per person. But she did understood
where I came from. Lastly she thought my third and last proposition was a
bit incomplete in what it exactly includes.

And this is what it led to with Mr. Bosma: In conclusion: we agreed that
in most cases a hierarchically structured organisation is less adaptive than
a networkly structured organisation. However as he pointed out, this does
not mean that a networkly structured organisation can not close off all its
adaptive capabilities or possibilities, because they can and often do so. He
completely agreed with the proposition about the fact that the regulating
people is not beneficial for the adaptiveness of an organisation. He, as said
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before, agreed completely. This is also the case with the shared governance
which got intimately intertwined with the proposition about hierarchical-
and network structures.

Again I would like to state that the goal of the interviews was not to de-
liver me answers to my research question, it was purely meant to get an idea
whether or not my proposition are likely. I have plotted all of the proposi-
tions and the opinions provided by the expert in table 7.3.

The adaptive cycle is a model that affects all organisations. The adaptive
cycle and the thus paired adaptiveness are immensely important for organi-
sations. This thesis has contributed to a broader and bigger understanding
of how to think of adaptiveness, and maybe even how to increase it.

7.1 For Further Research
Every paper contains some restrictions, how many and how big these prob-
lems are may differ, but it is a fact that every paper contains some. This
thesis is no different from other papers. In this paragraph, I would like to
reflect on what I have done in the past 3 months and take the time to point
out the discordant notes in this thesis. First of all, I have not validated any
of my propositions. Even though I did that on purpose, nothing in my thesis
has been actually validated. However, this should be done when you would
really want to use these propositions. Again, due to the scope of the research
this was not achievable. Second, my propositions (mostly proposition three)
were not even found likely by the experts I interviewed. This means that
it was not as clever or useful as I anticipated. Also, and this is the biggest
discordant note I have not explained well enough on what levels adaptiveness
can be affected, and how exactly. So this is what I would like to pass on to
anyone considering writing about the same subject.

7.2 Acknowledgements
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the last few months. First of all Mr. Toon Abcouwer, for his help and guid-
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helped me to bring this thesis to a higher level. Also I would like to thank
Jeffrey Kuiken, Frank Mulder and Tabaré Rivas-Hillebrand for there critical,
analytical and sometimes harsh thoughts. This really improved the quality
of this thesis.

40



Chapter 7

Ta
bl
e
7.
3:

Pr
op

os
iti
on

s
an

d
Ex

pe
rt
s

#
Pr

op
os
iti
on

Ex
pe

rt
1

Ex
pe

rt
2

1
T
he

le
ss

pe
op

le
ar
er

es
tr
ai
ne
d
by

ru
le
s,
th
eb

et
te
rt

he
ad

ap
tiv

ec
a-

pa
ci
ty

of
a
co
m
pa

ny

Sh
e
pa

rt
ia
lly

ag
re
ed
,
sh
e
no

te
s

th
at

it
m
ig
ht

pr
ed
om

in
an

tly
be

tr
ue

bu
t
th
at

it
di
ffe

rs
pe

r
pe

r-
so
n

A
gr
ee
d
co
m
pl
et
el
y

2
A

ne
tw

or
kl
y

st
ru
ct
ur
ed

co
m
-

pa
ny

is
m
or
e
ad

ap
tiv

e
th
an

a
hi
-

er
ar
ch
ic
al
ly

st
ru
ct
ur
ed

co
m
pa

ny

A
gr
ee
d,

w
ith

th
e
sid

e
no

te
th
at

it’
sa

lso
po

ss
ib
le
to

cl
os
eo

ff
al
lo

f
th
e
ad

ap
tiv

en
es
sw

ith
a
ne
tw

or
k

st
ru
ct
ur
e

A
gr
ee
d,

w
ith

th
e
sid

e
no

te
th
at

it’
sa

lso
po

ss
ib
le
to

cl
os
eo

ff
al
lo

f
th
e
ad

ap
tiv

en
es
sw

ith
a
ne
tw

or
k

st
ru
ct
ur
e

3
W

he
n
th
e
go
ve
rn
an

ce
of

an
or
-

ga
ni
sa
tio

n
fe
el
sl
ik
ei
ti
sa

sh
ar
ed

go
ve
rn
an

ce
th
e
or
ga
ni
sa
tio

n
be

-
co
m
es

m
or
e
ad

ap
tiv

e

D
id

no
ta

gr
ee
,m

ai
nl
y
be

ca
us
et

o
he
r
it

se
em

ed
in
co
m
pl
et
e

A
gr
ee
d,

bu
t
we

di
d
no

t
go

ov
er

it
ex
pl
ic
it

as
a

se
lf

co
nt
ai
ne
d

co
nc
ep
t

41



Bibliography

Toon Abcouwer. Resilience, unpublished insights. 2015.

Toon Abcouwer, Bas Smit, et al. Business it alignment: A never-ending
story. 2015.

John Atkinson. Manpower strategies for flexible organisations. Personnel
management, 16(8):28–31, 1984.

Robert Birnbaum. The end of shared governance: Looking ahead or looking
back. New directions for higher education, 2004(127):5–22, 2004.

Grazia Borrini and Hanna Jaireth. Sharing power: learning-by-doing in co-
management of natural resources throughout the world. Earthscan, 2007.

American Friends Service Committee, Vivian L Bowden, Fay G Cohen, Joan
La France, et al. Treaties on trial: The continuing controversy over North-
west Indian fishing rights. Seattle: University of Washington Press, 1986.

Timothy Egan. The Good Rain: Across Time & Terrain in the Pacific North-
west. Vintage, 2011.

Jonathan Ensor. Uncertain Futures: Adapting development to a changing
climate. Practical Action Pub., 2011.

Charles W Gagel. Literacy and technology: Reflections and insights for
technological literacy. Literacy, 34(3), 1997.

James Gleick. Chaos. london: Abacus. 1987.

Marie C Hoepfl. Choosing qualitative research: A primer for technology
education researchers. 1997.

42



Chapter 7

T. Kenworthy. Letter from idaho: Salmon’s new ally is quite a catch. The
Washington Post, page A6, 1997.

Nigel King. Qualitative methods in organizational research: A practical
guide. The Qualitative Research Interview, page 17, 1994.

R. Mearns and A. Norton. Social Dimensions of Climate Change: Equity
and Vulnerability in a Warming World. New frontiers of social policy.
World Bank, 2010. ISBN 9780821381427. URL https://books.google.
nl/books?id=07FAyBQVxCMC.

Bosch G. Craenen H. Parson, B. and J Hauw van der. Informatiemanagement
model: Profiel en taken van de informatiemanager. 1990.

Michael Quinn Patton. Qualitative evaluation and research methods . SAGE
Publications, inc, 1990.

Garry Peterson. Political ecology and ecological resilience:: An integration
of human and ecological dynamics. Ecological economics, 35(3):323–336,
2000.

Sebastian Raisch, Julian Birkinshaw, Gilbert Probst, and Michael L Tush-
man. Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and explo-
ration for sustained performance. Organization science, 20(4):685–695,
2009.

Mark NK Saunders. Research methods for business students, 5/e. Pearson
Education India, 2011.

Barbara Sporn. Building adaptive universities: Emerging organisational
forms based on experiences of european and us universities. Tertiary Ed-
ucation and Management, 7(2):121–134, 2001.

Nicola L. C. Talbot. venndiagram v1.1: Drawing simple venn diagrams. 2016.

James D Thompson. Organizations in action: Social science bases of admin-
istrative theory. Transaction publishers, 1967.

Marshall Van Alstyne. The state of network organization: a survey in three
frameworks. Journal of Organizational Computing and Electronic Com-
merce, 7(2-3):83–151, 1997.

43

https://books.google.nl/books?id=07FAyBQVxCMC
https://books.google.nl/books?id=07FAyBQVxCMC


Chapter

University Medical Center Van der Bilt. Shared governance: Q&a, mar 2016.
URL https://www.mc.vanderbilt.edu/root/vumc.php?site=Shared%
20Governance&doc={23733},note={[Online;accessed22-June-2016]
}.

S Verhovek. Oregon’s governor favors breaching 4 major dams. New York
Times. Saturday, Febuary, 19:A9, 2000.

Brian Walker and David Salt. Resilience thinking: sustaining ecosystems and
people in a changing world. Island Press, 2012.

44

https://www.mc.vanderbilt.edu/root/vumc.php?site=Shared%20Governance&doc={23733}, note={[Online; accessed 22-June-2016]}
https://www.mc.vanderbilt.edu/root/vumc.php?site=Shared%20Governance&doc={23733}, note={[Online; accessed 22-June-2016]}
https://www.mc.vanderbilt.edu/root/vumc.php?site=Shared%20Governance&doc={23733}, note={[Online; accessed 22-June-2016]}


Appendices

45



Appendix A

Script

This is the Questionnaire as used in the interview with Mrs. Hajati Wief-
ferink.

A: Algemene vragen
A1: U werkt nu bij Hedeman Consultancy. Hoe lang bent u al werkzaam

als consultant?
A2: Wat is uw functie / waar zijn uw voornaamste bezigheden (vooral

linker gedeelte van de adaptive cycle of ook rechter gedeelte?)
A3: Herkent u het adaptive cycle model binnen de organisaties waar u

komt (en wellicht ook in uw eigen organisatie)
A4: Denkt u dat het belangrijk / behulpzaam is voor om in te zien in

welke van de 4 situaties die de adaptive cycle omschrijft een bedrijf
zich bevind?

A5: Zijn jullie actief bezig met adaptiviteit (is het een onderdeel van werkza-
amheden / functie, of meer een bijkomstigheid die jullie uitvoeren bij
bedrijven)

A6: Kunt u aangeven in hoeverre er factoren zijn die invloed hebben op
adaptiviteit

A7: Op welke manier bent u precies bezig met de adaptiviteit van de or-
ganisaties waar u voor werkt.

A9: heeft u situaties meegemaakt waarin de adaptiviteit in uw ogen de
kern van het probleem bij een bepaalde organisatie was?
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B: Power Sharing
B1: Wordt er, naar uw mening, door bedrijven vaak bewust gehandeld als

het gaat om macht. m.a.w. is het iets waar actief over nagedacht
wordt (de machtsrelaties).

B2: Bent u bekend met de termen: ‘Overt Power’, ‘Covert Power’ en
‘Structural Power’?

Overt Power: intimidate van mensen, duurt vaak maar kort
Covert Power: beperken van mensen; what mogen mensen wel en niet

beslissen
Structural Power: Het bepalen/veranderen van cultuur. Mensen iets wijs

maken en zorgen dat iedereen het zelfde over een bepaald onderwerp
denkt.

C: Propositie 1: Covert & Structural Power
C1: Bent u met mij eens dat Overt Power een type macht is die over het

algemeen niet aanwezig is binnen organisaties?
C2: Herkent u Covert- & Structural Power wel als aanwezig binnen de

meeste organisaties?
C3: Denkt u dat het belangrijk is dat organisaties zich bewust zijn van de

verschillende niveau’s van macht?

D: Propositie 2: Bedrijfsstructuren
D1: bent u bekent met de de termen: hiërarchie & netwerk in relatie tot

de daarmee bedoelde organisatie structuur? Zo nee zie figuur 5.10
D2: Zijn deze twee structuren voor u ook duidelijk herkenbaar binnen de

organisaties waar u komt. Wellicht niet zo basaal.
D3: Welk type structuur ziet u vaker? (Ziet u ook een verschil tussen

traditionelere organisaties en nieuwere organisaties?
D4: Denkt u dat de structuur van een organisatie van invloed is op haar

adaptiviteit?
D5: Zo ja, hoe?
E: Propositie 3: Representatie
E1: Denkt u dat een goed vertegenwoordigende groep van bestuurders van

invloed kan zijn op de adaptiviteit van een bedrijf?
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F: Vragen
F1: Ik heb zelf geen vragen meer voor u. Maar wellicht heeft u wel nog

vragen voor mij?
F2: Of opmerkingen van onbesproken onderwerpen die u wel verwacht

had?
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Interview 1

Transcript Expert Interview
This expert interview was conducted on friday the 17th of June. The expert,
Mrs. Hajati Wiefferink who is an consultant at Hedeman Consultancy was
kind enough to help me out with going through the propositions I propose.
Beneath you will find the transcript of our meeting (in Dutch). HW refers
to Mrs. Hajati Wieferink. BM refers to me, Bob Mulder.

BM: Goed, nou ik ben dus inderdaad bezig met mijn bachelor scriptie.
HJ: ja
BM: en um voor informatiekunde
HJ: ja
BM: um ik weet niet of u de studie kent?
HJ: Nee, ik um bachelor is dat dan wat vroeger hbo heette?
BM: Nee
HJ: nee, nee wat is bachelor dan?
BM: nou ja en nee! Maar je hebt je bachelor, kun je doen aan een hbo

universiteit doen dan duurt het 4 jaar. Of aan de universiteit dan
duurt het drie jaar. uhh. En na je bachelor op de universiteit ga je
daarna je master doen. Wat vroeger je

HJ: Je doctoraal was?
BM: Nee, uhhhh, dan ben je doctorandus
HJ: Ja, oke doctorandus
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BM: Ja dus als ik dit heb afgerond dan ga ik volgend jaar mijn master
doen. En ben ik doctorandus, maar dat noemen ze nu master.

HJ: ja oke, ik ben er
BM: ja?
HJ: ja!
BM: Nou Informatiekunde,
HJ: ja
BM: komt dat neer op informatica, en voor de helft bedrijfskunde. En ik

houd mijzelf iets meer bezig met de bedrijfskundige kant. In ieder
geval in mijn scriptie. En dat doe ik, dat doe ik, ik word begeleid
door meneer abcouwer.

HJ: oja, meneer abcouwer ja, haha
BM: En goed ik had begrepen dat u bekend bent met de adaptive cycle of

resilience. Dat u daar bekend mee bent
HJ: *twijfelend* jaaa, min of meer ja
BM: Oke dat maakt niet, dat licht ik zo nog heel even kort toe. En daar

binnen maar dan kom ik straks op
HJ: ja
BM: Ben ik op een bepaald stukje gaan kijken: hoe zit dat nou. En daar

heb ik zelf 3 proposities voor geschreven.
HJ: uhuhum
BM: En daar gaat het voornamelijk om, om dat even te bespreken. Maar

daar bouwen we gewoon naartoe
HJ: prima, ja prima Oké, ik had hem ook even uitgeprint want ik dacht

dat is vast handig.
HJ: ja dat is ontzettend handig
BM: Um dit is uh wat uh waar eigenlijk vanaf waar ik ben gaan tunnelen

the adaptive cycle of resilience en dat stelt gewoon dat een bedrijf of
een deel van een organisatie, goed dat kan zo verder gaan. Dat kan
heel klein of heel groot zijn. Altijd van een uh van een evenwichtssi-
tuatie terugvalt naar een crisis dat het dan nieuwe combinaties moet
bedenken, verzinnen of al achter de hand moet hebben en dan vervol-
gens dus um via dat invoeren en dat dan daadwerkelijk doorvoeren
binnen de organisatie
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HJ: uit de ontstane situatie weer een nieuwe evenwicht komt. Ja check ja
ik ben er

BM: En dat gaat op op op
HJ: hum
BM: En dan is het belangrijk dat er in de literatuur 3 begrippen aan te

pas komen. Namelijk: going concern, dat houd in, dat is echt het
het incrementeel verbeteren dus dat is en dat is wat ik denk uhh dat
d meeste managers dus eigenlijk doen. Is de kleine dingetjes kunnen
beter en sneller

HJ: De bestaande processes , de bestaande werkwijze wordt verfijnt
BM: ja verbeterd
HJ: ja ja
BM: En dat maakt ook voor een goede manager, iemand die daar goed in

is. En aan de andere kant: being uh innovatief zijn. En dat houdt in:
interessante ideeën. Voor als het fout gaat, om dan ideeën achter de
hand te hebben

HJ: ja
BM: En dan is er nog 1, de derde: en die ben ik natuurlijk vergeten te

printen.
HJ: dat geeft niet
BM: Dat is de adaptiviteit, en dat is eigenlijk. Hier heb je die nieuwe

ideeën opgedaan. En die wil je gaan invoeren. Hoe makkelijk kun je
dat invoeren

HJ: ja, wat is je adaptief vermogen in, in deze lemniscaat.
BM: ja, en dat is eigenlijk een beetje waar ik me op focus. die adaptiviteit.

Want het is natuurlijk, ja oké dat is incrementeel verbeteren. En
nieuwe ideeën bedenken. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je van
hier naar daar komt. En dat je dus die schakel tussen die twee. En
um dan heb ik eerst hier wat vragen over. Voordat we verder gaan.

HJ: Oké
BM: Um, nou goed dat was inleidend. Nou goed u bent zelf consultant

toch?
HJ: Ja
BM: Dat heb ik goed begrepen
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HJ: ja
BM: Hoe lang werkt u al als consultant?
HJ: Min of meer sinds 19 uhhh 97, lang
BM: Oké een jaar of 20, en um wat zijn uw voornaamste bezigheden als

consultant?
HJ: Uhm, poeh! Het onderwerp waar ik mij mee bezig houdt en waar bedri-

jven mij voor vragen. Dat is het uitlijnen van missie visie strategie
naar via KPI naar organisatie activiteiten. En dat kan dus betekenen,
ik ben ooit begonnen met uhhh on andere voor de raad an bestuur
van Randstad groep en van united service group. Nieuwe bedrijfs-
concepten te bedenken of concepten die men had bedacht ummm uit
te werken naar een bedrijfsvorm zodat het ook daarna door anderen
als bedrijf gevoerd kon worden dus dan zegeaar het bedenken al het
opzetten van nieuwe bedrijven uhhm En daarnaast ook bestaande or-
ganisaties bijvoorbeeld toen ik voor de raad van bestuur voor united
service group werkte en ben ik uitgeleend aan de werkmaatschappijen
dan moet je denken aan: technicum, unique zeg maar aan de de de
werklabels.

BM: ja
HJ: om te kijken naar knelpunten en dat vervolgens meer systemisch te

bekijken dus niet te kijken van wat is een een om een makkelijk voor-
beeld te geven. Interstudenten om die toen ingewerkt te krijgen met
alle examens die ze moesten doen dat duurt ongeveer anderhalf jaar
voordat ze volledig ingewerkt zijn. Op enig moment was het zo van
bij 1 van de labels dat studenten dat het verloop, de duur zeg maar
dat ze er bleven 9 maanden was. Dat bekend dat ze nog niet eens
ingewerkt zijn, dus dat je alle investeringen

BM: ja
HJ: Dus dan zou je kunnen kijken van ja wat is daar aan de hand, wat

gaan we met die interstudenten doen. In dat geval kijk ik naar het hele
bedrijfssysteem. Waarom is dat zo? Nou en dan kun je kijken naar
functiedifferentiatie, uh wat gebeurd er met de energie van mensen.
Waarom loopt dat leeg, waarom gaan ze weg? Om dat als geheel te
bekijken en dan vervolgens daar terug een heel simpel operationeel
plan aan te reiken. Uh Wat ze in functie profielen, wat ze in hun
bedrijfsvoering in hun wervingsprocessen umm breed kunnen inzetten
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om ten goede te keren. Nou dat heb ik tot en met 2004 gedaan. En
vanaf 2004 uhhh ben ik uhhh zeg maar terecht gekomen van project,
programma, portfolio management. En dat kan je weer zien als je aan
de ene kant hield ik me mij voornamelijk bezig met ‘going concern’
running business. En vanaf 2004 veel meer met de verander organisatie
als zodanig en daar houd ik mij voornamelijk bezig met soft skills, met
politiek met tactiek, met leiderschap um en hoe ik mensen daarin kan
versterken. En daar komen allerlei vraagstukken in terecht als in ik heb
een aantal business directeuren die totaal niet meewerken uh uh nou
om daar dan naar te kijken hoe kun je dan op basis van macht, positie
spel de urgentie en wat het eigenaarschap van het probleem ligt, om
mensen daar in te adviseren dat ze niet ze alle bij zichzelf neerleggen
maar eens in de organisatie gaan kijken waar macht verdeling ligt,
waar angst ligt, waar urgentie ligt. Ja dus uh om te zorgen dat het
uiteindelijke doel toch bereikt wordt.

BM: Oke, ik vind het leuk dat die macht nu al terug komt. Daar kom ik
namelijk zometeen op dat uh geloof ik dan inderdaad exact de reden
dat Toon u voorstelde want daar

HJ: ja!
BM: Daar gaat het inderdaad bij mij voornamelijk aan dus daar kom ik

straks nog op. En um het is misschien ik ik ik, wat ik zei dit is ook de
eerste keer voor mij

HJ: Ja geeft niets
BM: umm
HJ: Ja ik vind het helemaal leuk we zien het van zelf
BM: Als ik het goed heb heeft u dus wel veel verschillende organisaties bij

meegelopen en gezien. toch?
HJ: Ja je kunt het zien dat ik vanuit grote beursgenoteerde bedrijven, va-

nuit intern vanuit zegeaar een soort management ontwikkeling voor
alle lagen van de organisatie heb gezien. Um en later vanaf in ieder
geval 2004 uhh bij grotere organisaties kun je denken aan grote gemeentes,
umm, bedrijven als Ziggo aan Abn Amro Bank, RABO bank, umm In-
stituut voor beeld en geleid. Bijvoorbeeld hier, ministerie van economis-
che zaken, zeg maar allerlei bedrijven van binnen heb gezien

BM: ja
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HJ: Dan wel vanaf de project en programma kant uh maar dan toch meek-
ijkend in coachingstrajecten uh en opleidings- en trainingstrajecten
van mensen hoe ze zich in de staande organisatie uh ja zouden kunnen
gedragen om hun taak te volbrengen. Ja

BM: Oke, um, uh. Eens zien *bladert* Ja. Dit is even over de adaptive
cycle dan weer: Herkent u dit eigenlijk zelf bij bedrijven of of misschien
helemaal niet?

HJ: Ja ik herken het uhh absoluut, ik zie ook dat afhankelijk van uh de
aard van het bedrijf uh de mogelijkheden de uh zegeaar het adaptieve
vermogen heel erg afhangt van de aard van het bedrijf. Dus is een
bedrijf heel erg, of ja heel erg, is een bedrijf veel meer ondernemend,
opportunistisch um expansiedrift daardoor van de eigen aard ook al
veel creatiever.

BM: Ja
HJ: Dan maakt dat veel meer ruimte om totaal eigen aard vreemde ac-

tiviteiten te ontplooien. Terwijl overheidsinstanties waarvan je ziet
dat ze een hele duidelijke maatschappelijke borgende taak hebben.

BM: ja
HJ: Die er zijn om dingen vast te houden en het betrouwbaar te houden

umm dat de delta tussen uh borgen en bewegen bijna onoverbrugbaar
is

BM: oke, ik vind dat wel heel interessant. Ik heb soortgelijk. Nou ik ga
maar direct door een van mijn proposities.

HJ: ja ja
BM: Ik heb, heb heb, zag dat zelf ook en heb dat zelf iets anders geïnter-

preteerd.
HJ: ja ja
BM: En dat is namelijk dat heeft wel te maken met de kern van het bedrijf.
HJ: ja ja
BM: En ik dacht ik print het maar gewoon even uit
HJ: Ja ja prima!
BM: Wat ik in mijn paper stel is dat inderdaad de aard van het bedrijf

dat dat heel erg van dat dat heel veel invloed heeft op um. Ja of die
adaptiveit of dat een beetje

HJ: Of men het aan kan ja! ja ja!
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BM: En wat ik stel is dat het is natuurlijk een abstractie maargoed, ik
zeg oke: je hebt een hiërarchische structuur. En je hebt een netwerk
structuur: En dat is veel minder lagen, meer gelijkheid dat associeer ik
vaker bij nieuwere en jongere bedrijven. En wat snellere bedrijven waar
die hierarchscihe structuur bijvoorbeeld in mijn ogen bijvoorbeeld bij
de overheid of een traditioneel advocaten kantoor past. Ik stel ook in
mijn paper dat het type bedrijfsstructuur dat dat ernstig van invloed
is op de adaptiviteit

HJ: ja!!
BM: En ook dan dat dat is wat ik dan dat is wat mijn propositie is. Dat

bij een netwerkstructuur de adaptiviteit over het algemeen hoger zal
liggen dan bij een hiërarchische structuur. Door de vrijheden en um
doordat mensen niet altijd maar uh in die in die hiërarchie staan.

HJ: uhuh uhhh Ja, ja, ja in mijn beleving is de grap ook een beetje, ik ben
ik ben het in basis met je eens.

BM: ja
HJ: Uhhm wat ik soms ook zie, dat is dat er bedrijven zijn die bijvoorbeeld,

in het project management heb je nu zegeaar een soort agile, alles moet
agile. Wat je nu ziet is dat bedrijven die eigenlijk die onzekerheid en
creativiteit en um dat innovatieve vermogen van agile eigenlijk ook
weer door afspraken te maken volledig kunnen dichttimmeren. Dus
het is niet zo bijvoorbaat dat wanneer je een netwerkstructuur hebt
waarbij men veel meer zelfsturend zou zijn. Dan zou het net zo goed
kunnen zijn dat mensen hun positie heel erg afbakenen. Dus umm

BM: En dat, u zegt daar gaat de adaptiviteit direct onder leiden.
HJ: ja! Want dan komt het op het hetzelfde neer, het moment dat je er zo

in zit dat je de status quo een hoe die er ook maar uit ziet, die kan er
heel hip uitzien maar als je er op gericht bent, om dat te behouden,
om dat te borgen um ben je gelijk een stuk van je beweging ben je
kwijt. En dan kan dat met contracten je kunt het natuurlijk helemaal
dichttimmeren met contracten, verzekeringen, afhankelijkheden. Um
prestatie contracten want je kunt dit ook naar elkaar zeggen van ja
um, boete clausules wanneer je iets niet levert. Waar dat hier nog op
basis van hiërarchie gaat.

BM: ja
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HJ: umm en het mooie zou zijn, ik kan me namelijk ook voorstellen dat als
je hier. Als je deze hiërarchische structuur, stel dat je besluit om hier
een persoon bij te plaatsen die innovatief is, dan heb je het afgebakend
maar dan is het innovatief vermogen van het geheel toch nog hoger
dan bij een netwerkstructuur. Dus in basis ben ik het met je eens. Ik
zou het niet zonder meer in alle opzichten zo stellen.

BM: Ik snap wat u zegt, en ben het eigenlijk ook met u eens, en u zegt
oke, oke ja sorry uh ik ik u zegt. Zo goedemorgen. Als je hier nog een
extra stukje aan zou koppelen. En daar gaan we dat innovatieve

HJ: ja, dat wordt hier dan op de hoogste plek in de boom word dat besloten
BM: In mijn optiek is het lastigste dat kan gewoon zo’n denktank zijn. Je

ziet het ook bij sommige bedrijven bijvoorbeeld als Research and De-
velopment. Hadden ze in de schuur naast het gebouw een stel jongens,
ga maar klooien. Daar ben ik het helemaal mee eens maar denkt u
niet dat um omdat dat dan daadwerkelijk wel in te voeren dat daar
eigenlijk het lastigste in zit. Niet het bedenken maar dat de rest van
het bedrijf of de mensen die daar eigenlijk iets mee gaan doen. Dat
die zeggen: Oke maar dat accepteren van jullie.

HJ: ja en dat hangt dan weer af van het draagvlak vanuit de besturing van
de organisatie. Als men daar de urgentie maar ziet van het bewegen
inplaats van de urgentie van het behouden

BM: ja
HJ: Dat maakt het bijna niet uit in mindere mate uit, hoe je het dan

vervolgens organiseert. Hiërarchisch of netwerk of wat dan ook. Als
daar de bedrijfsvoeringurgentie en men ziet van we hebben dit nodig
om te overleven en dus komen er projecten en programma’s waarmee
we uh dat wat er ontwikkeld helpen begeleiden binnen de staande
organisatie. Ja. Ik denk dat het voor veel mensen het lastige is tijdens
een verbouwing gaat de verkoop door. Dat je derhalve een deel van
de organisatie een deel van de organisatie kunt afschermen.

BM: ja
HJ: En dan kunt kijken um met welk tempo, en daar zijn dan eigenlijk

projecten en programma’s voor, om het stapsgewijs om te zorgen dat
er een een um binnen programma management of business change
manager in de lijn is die de de de leiding van die zuil van die lijn
binnen een organisatie Helpt. zijn organisatie zo voor te bereiden dan
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het veranderende stuk er in kan landen. Dus dat betekent niet alleen
dat je innovatief bent met een project. Aan de linkerkant

BM: Maar ook dat je je bedrijf
HJ: Dat je dus vervolgens de begeleiding van dat inbedden van dat nieuwe,

en daar worden projecten en programma’s voor gebruikt.
BM: ja
HJ: Dus en dan kan het wel handig zijn, in een hiërarchische structuur.

Wanneer er besloten is dat dat wordt doorgevoerd om te kijken wie is
eigenlijk eigenaar, wie is opdrachtgever? Wie moet voor de resources
zorgen? Wie is verantwoordelijk voor het afleveren van een afdeling
die zo geecipeerd is dat die vernieuwing uhh umm kan landen. En en
het kan heel handig zijn om daar juist een hele duidelijke hiëratische
structuur voor te hebben. Uhh om dat te borgen maar dan moet
vanuit de missie, vanuit de visie van de organisatie -

BM: ja
HJ: moet die urgentie en dat stappenplan minstens zo zwaar wegen en zo

veel aandacht krijgen dus een sponsor nodig hebben, op het hoogste
niveau. uhhhhhhm. Om uiteindelijk tot en met de uitvoering ook echt
een veranderde een soort change step gemaakt te kunnen hebben.

BM: Oke Oke, en um ik heb dan nog een andere propositie die daar dan
een beetje op aan sluit. Ik pak het er even bij. Ja! Umm. Wat ik ook
gevonden heb in de literatuur is dat als de groep van bestuurders, dus
de

HJ: ja
BM: de mensen die hier zitten dat een bedrijf veel adaptiever wordt, en dit

is misschien een beetje een open duur
HJ: ja ja
BM: Dat um een bedrijf veel veel adaptiever wanneer die groep bestuurders

een goede representatie van het bedrijf en daarmee beddoel ik eigenlijk
dat nieuwe alleen de hoge piefen vertegenwoordigt zijn maar de mensen
die daadwerkelijke met die nieuwe ideeën geïmplementeerd worden, die
daar daadwerkelijk mee gaan werken. Dat is iets wat mijn probleem
lijkt me dat een hiërarchische structuur worden deze mensen een beetje
vergeten en um maar dat is eigenlijk ook een groot gedeelte van je
draagvlak om zoiets
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HJ: En bedoel je dan dat je die mensen zal moeten betrekken in de denk-
tank? Of dat je ze moet betrekken in het bestuur van de organisatie?

BM: Ja dat laatste
HJ: Oke
BM: Nouja misschien ook dat eerste eigenlijk, maar ik bedoelde dat tweede
HJ: ja ja
BM: Het lastige is, betrekken in het bestuur van de organisatie dat dat

vind ik ook lastig voor te stellen. Maar het punt is wat ik heb gevon-
den dat um dat als mensen zich vertegenwoordigt voelen dat dan de
adaptiviteit een positieve

HJ: ja kijk het interessante is om te kijken welke van die vier kwadran-
ten dat dan positief beinvloed. Uh ik kan me voorstellen wanneer
je medewerkers betrekt en hoort dat het draagvlak dat het bestuur
daarmee creëert voor zijn eigen ideeen, dat dat draagvlak daardoor
groter wordt. Omdat je het eigenaarschap deelt met medewerkers in
de organisatie. Dat betekent dat je kwadrant in je entrepreneurship
in je bewegelijkheid en mee ondernemen, mee eigenaar zijn van de on-
derneming. En dat je dan zegt: om te overleven moeten we dit doen.
Dat het het uhh receptief vermogen van medewerkers om zeg maar
verandering te ontvangen

BM: ja
HJ: Dat dat groter wordt. De vraag is of je daar genoeg aan hebt, of dat

je om juist ook tot de beste uh innovatieve ideeën te komen. dus niet
zegeaar over het implementeren maar over het ontstaan daarvan kan
ik me voorstellen dat je in uh in je innovatie kwadrant, dat je daar een
hele duidelijke afspiegeling van de organisatie naartoe brengt. Omdat
je vanuit daaruit dan wellicht de beste ideeën krijgt van de mensen

BM: Die er mee aan het werk zijn!
HJ: ja, en tegen dingen aanlopen. Dus ik zal er wel naar kijken dat als

je dat stelt op welk kwadrant zou dat dan van toepassing zijn? En
gaat hem om draagvlak, of creëer je ook een een toenemende mate van
creativiteit, vanuit de praktijk van de mensen die misschien veel meer
weten zien denken.

BM: Nouja uiteindelijk de adaptiviteit van kwadrant 3 naar kwadrant 4 en
4 er vanuitgaande dat het succesvol is. Want het valt heel vaak terug
natuurlijk.
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HJ: uhuh
BM: Nee dat vind ik wel een goed punt want dat betekend eigenlijk dat

het in beide misschien kwadrant 3 nog wel belangrijker is dan 4. Ik
denk ook dat je mensen in kwadrant 3 erbij betrekt dat 4 eigenlijk
gewoon een beetje een gevolg is van

HJ: ja en nee! Je ziet dat programmamanagement heel erg hier zit, dus
programma management is dus niet anders dan een cluster van out-
putprojecten um inbedden in de organisatie. Dus dat programma
management verschilt van projectmanagement in die zin dat het pro-
grammamanagement zich vooral ook afspeelt binnen de staande or-
ganisatie om de organisatie voor te bereiden, gereed te maken om dat
wat door dat project wordt opgeleverd in te bedden. Dus als je hier
kijkt naar de innovatie. In kwatieve kant. En kijkt naar programma
management en het implementeren. . . En je kunt natuurlijk ook pro-
jecten gebruiken om heel afgebakend innovaties te ontwikkelen. Um.
Ik denk het interessant is om te kijken van wat is het verschil in en-
ergie, van tempo van angst van drijfveren van urgentie van creativiteit
van betrokkenheid en als je het hebt over kwadrant 4 dan gaat het
over draagvlak, betrokkenheid van medewerkers.

BM: ja
HJ: Daar besteed binnen programma management aan om een programma

ook een goed goed marketing PR mee te geven. Omdat dat het
draagvlak en dus het adaptief vermogen in die zin om het te ontvangen
die verandering om daar heel veel tijd en aandacht aan te besteden
om die organisatie klaar te maken. Om om

BM: Om er mee aan de gang te gaan
HJ: Om het te omarmen, aan te nemen en er mee te gaan werken. Zodat

weer normale business as usual zeg maar wordt.
BM: ja, ja
HJ: Ik kan me voorstellen dat dat je oplet van wat wat je als je stelt

dat betrekken van medewerkers, met welk doel is dat? Is dat om
draagvlak te creëren? Um en te zorgen dat het goed goed ingebed
kan worden in de organisatie? Door ze vanaf het begin mee te nemen
uhh wat professioneel programma management met zich meebrengt.
Of gaat het over het genereren van de best mogelijke invalshoeken
om zeg maar die disruption echt een totaal destructief idee um zo ver
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mogelijk buiten de bestaande box uh te beginnen met denken waarbij
je uiteindelijk wel tot iets komt dat vrij dicht bij de bestaande situatie
ligt. En dat je daar naar alle waarschijnlijkheid ook een ander type
medewerker bij betrekt dan de medewerkers die dragers zijn

BM: Dat is ook wat je heel erg ziet met sowieso aan beide kanten zijn twee
totaal verschillende type mensen eigenlijk.

HJ: ja ja! Dus om zo te zeggen je moet bij het bestuur medewerkers
betrekken: waarom, wat is het effect dat je er mee beoogt? En um ja.

BM: Ja, ja ik vind het een goed punt. Ik had er nog niet op die manier
naar gekeken. Dat je dan die keuze moet maken. Of keuze je kunt het
ook allebei doen

HJ: je kunt zeker allebei doen!
BM: Dat je bewust
HJ: Ik zou het ook zeker allebei doen!
BM: Ja,
HJ: Dat je dat alleen niet over 1 kam kunt scheren. Dat ook in een volgo-

rdelijkheid van tijd ook een ander process is
BM: Ja.
HJ: Dat op het moment dat je hier iets hebt, dat je hier een ander soort

betrokkenheid nodig hebt. Ik denk in algemene zin wanneer binnen
een organisatie het bestuur in staat is om loyaliteit van medewerkers
te versterken door het eigenaarschap van het bedrijf te delen. En het
eigenaarschap gaat dan van wat mijn betreft verschil tussen mensen
laten bewegen vanuit vrije wil of vanuit wilskracht en discipline. Dus
ben

BM: ja!
HJ: Een bedrijf dat controleert op het wat. Dan sla je de energie plat.

Dan moeten mensen lijstjes afwerken met wat van een ander moet.
Of ben je in staat om mensen aan te spreken op hun eigen vrije wil
en heb je als het bedrijf weet je ten eerste als bedrijf wat je eigen
missie is. Veelal weet men dat niet. Het is een marketing concept, een
marketing kreet maar zit er geen hoofd-hart verbinding noem ik dat
maar binnen het bedrijf met het eigen bestaansrecht.

BM: ja
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HJ: Niet anders dan het opleveren van aandeelhouderswaarde. Nou het
opleveren van aandeelhouders waarde beperkt zich meestal tot het
controleren van het wat.

BM: ja
HJ: Als je als bedrijf in staat bent om de kern de kern motor de kern

beweging van je bedrijf helder te maken en je weet mensen aan te
trekken die dat zelfde persoonlijke doel hebben en mensen bewegen
vanuit vrije wil. Dan deel je als het ware het eigenaarschap van die
missie.

BM: En dat, is heel grappig want dat is mijn derde punt ook. Um ik denk
dat u dat dan ook wel met mij eens zult zijn.

HJ: hahahaha!
BM: namelijk, even kijken, um, ja wat ik heb gedaan ik heb eigenlijk drie

vormen van macht benoem ik.
HJ: ja
BM: Overt Power dat zul je hoop ik, denk ik, verwacht ik binnen organ-

isaties niet echt zien. Dat is het intimideren van mensen. Een soort
machtsgreep. Vaak duurt dat ook maar heel kort. Want dat gaat
gewoon niet goed. Dan Covert Power, en dat is het beperken van
mensen. Wat mogen mensen wel en niet beslissen.

HJ: ja, ja! Ja precies
BM: En structural power, en dat is umm het bepalen of veranderen van

een cultuur. Um en ook zorgen dat iedereen eigenlijk met de neuzen
in dezelfde richting staan. En dat klinkt beter dan het is want daar
komt bij kijken eigenlijk dat jij mensen oplegt. Dus de eerste is best
wel heftig

HJ: Met dwang, agressief
BM: ja, en dan het beperken van mensen. Dat moet je denk ik altijd wel

een beetje doen. Het lijkt me tenminste je gaat mensen beperkingen
leggen. Jij bent dit, dit is je baan, ik wil dat je dit dit en dit doen.

HJ: Dat zou kunnen
BM: Je kunt het ook niet doen, en eigenlijk wat ik zeg is um bij deze vooral

laatste twee dat zie je heel veel binnen bedrijven. En dat is eigenlijk.
HJ: Doe nog eens die derde
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BM: ja, dat is het bepalen of veranderen van de cultuur. Van een organ-
isatie of een deel ervan.

HJ: Ja, de setting aan passen
BM: ja, en zorgen iedereen wel achter hetzelfde staat maar maar het prob-

leem is dat wel opgelegd is. Maar dat kan ook goed zijn hoor, daar ben
ik zelf niet helemaal uit. Want je laat mensen allemaal in hetzelfde
geloven. Want als mensen wel iets geloven dan

HJ: Weetje wat de kunst is? Het volgende voorbeeld, wat ik net aan gaf
he als je mensen uit vrije wil laat bewegen dan um doordat je als
groep he, als organisatie dezelfde levensmissie hebt zeg maar. Het
zelfde bestaansrecht, hetzelfde dat je hart het zelfde lied zingt zal ik
maar even zeggen. Dat betekent je loyaliteit en eigenaarschap al zo
gedeeld zijn dat mensen eigen verantwoordelijkheid voelen voor het
organisatie doel en dat dat bijna 1 op 1 is. Dat klinkt vrij utopisch
maar ik zal je een voorbeeld geven. Er is bijvoorbeeld een foto van um
uhhh President Obama die NASA bezoekt. Die krijgt een rondleiding
door dat gebouw.

BM: ja
HJ: Achter een pilaar staat op een gegeven moment een um een latino in

blauw plastic overall met zo’n wit haarnetje op met van die overschoe-
nen aan. En die staat met zo’n zwabber en kar met dwijlspul, weet
ik veel, staat natuurlijk aan de kant want de president komt er aan.
De president die loopt naar die meneer toe en geeft hem een hand en
die zegt: ‘hi i’m the president’ ‘who are you?’ en hij zegt: ‘I’m Jack’
En de president zegt: ‘hi Jack what are you doing?’ en die man zegt:
‘I’m helping to put people on the moon’.

BM: ja, ja ja ja dat dat ja
HJ: Dus moet je die meneer dan nog beperken? Misschien moet je kijken of

die bekwaam is. Of hij het kan doen. De vraag is of niet de vraag. Mijn
uitgaanspunt is dat als je in staat bent een hartverbinding te maken
met je organisatiedoel en de mensen die je weet aan te trekken. En
natuurlijk gekunsteld want soms wordt er een missie-visie geformuleerd
um ja waar mensen weinig mee hebben. Dat je de slogans overal ziet.
Maar als het je lukt zoals Apple of bepaalde bedrijven die succesvoller
zijn dan anderen. Om je missie en je visie zo te delen dat mensen er
graag willen werken. Ja, dan is het eigenaarschap dus groot, dus de
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loyaliteit en de motivatie is hoog en dan uh zal in ieder geval de eerste
vorm van macht niks kunnen. Dat dat past niet. Natuurlijk zul je in
zekere mate in bepaalde mate nadat je met meer mensen werkt doordat
je beperkte middelen hebt he. Als het geld beperkt is het wel handig
als niet iedereen zomaar iets doet maar dat je afspraken maakt hoe je
het doet om het zo efficiënt mogelijk te doen. De vraag is dan beperk
je iemand in z’n vrije wil? Of is het voor iemand logisch dat je dat
je je conformeert aan die werkwijze die een best practice is gebleken
waardoor blijkt dat je als volledig systeem beter kunt overleven en je
gezamenlijke doel beter bereikt?

BM: ja
HJ: En dan uiteindelijk als je die cultuur in staat bent om de settings

binnen een organisatie bijna meer facilitating. Um uh ja dan zal dus
die missie visie de uit lijning naar de systemen de procedures die voor
iedereen logisch zijn. Dat zal voor iedereen met alles met elkaar die set-
ting zodanig voorbereiden dat mensen lekker hun werk kunnen doen.

BM: Ja
HJ: Maar dan nog begint het allemaal met je rede van bestaan en dat al

dan niet delen.
BM: Ja, ik kan me er wel heel erg vinden. En wat ik wel. Wat ik eigenlijk

helemaal nog niet benoem en wat ik nu in mijn paper ga meenemen.
Is eigenlijk die hart, hoe noemt u dat?

HJ: Ja die hoofd hart verbinden zeg ik maar ja.
BM: Want dat is eigenlijk waar natuurlijk die adaptiviteit mee te maken

heeft. Dat mensen die inderdaad dat iedereen daarachter staat.
HJ: Ja en ook het gevoel van veiligheid. Kijk op het moment dat umm je

hebt te maken vanuit de aard zeg maar de missie de aard van de organ-
isatie. Het bestaansrecht van de organisatie. De ene organisatie heeft
een veel beveiligender, borgender, stabiliserender levenstaak dan de
andere organisatie. De omgeving verandert, dat zal beteken dat als de
omgeving verandert en misschien minder borging en minder veiligheid
nodig heeft dat langzaam aan die organisatie ook kan veranderen.

BM: ja
HJ: Dus als je het als systemisch geheel ziet heb je te maken met de aard

van de organisatie die bepaalde mensen aantrekt die in staat zijn zaken
te borgen, die hun taak heel serieus nemen. Die zich aan de regels
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houden, en de regels als doel op zich zien. Als je binnen je organisatie
hebt en dat is je taak. Ook dan kunnen heerlijk prima prettig voelen en
heb je qua macht niet zo’n probleem en zullen mensen bijna zelfsturend
de regels volgen dan de manager die ze wil komen controleren. Dus
die heb je dan eigenlijk niet nodig. Um. Op het moment dat er
dan iets gaan bewegen in die organisatie omdat de omgeving ernstig
verandert en je houdt er geen rekening mee dat je vervolgens in mensen
hun bestaan angst terecht komt omdat je iets ontwricht, als je daar
veiligheid voor terug weet te geven waar men een nieuwe plek ziet te
vinden gaat men niet bewegen. Dan dat dat beweegt niet. Dus wat
voor mij ook heel belangrijk is het denkraam van de organisatie het
denkraam van de organisatie en waar hun angstgrens ligt. Je kunt wel
willen bewegen maar op het moment je mensen in hun meest mazlov
oorspronkelijke behoefte bedreigt beweegt er niets meer.

BM: ja
HJ: En dat is dan weer de kracht van programma management dat je het

plaatje schetst van hoe het er in de toekomst uit ziet. Dat noemen
ze wel een visie en een blauwdruk. Dat mensen die hier in dat uh
uh in die in die balans die in kwadrant 1 zitten kunnen zien naar
welke nieuwe balanssituatie ze naartoe gaan. En dat ontspant wellicht
enigszins omdat er een nieuwe status qua voor terugkomt. Dus je kan
vind ik je kan twee dingen doen. Je kunt wel naar een organisatie
kijken en het adaptief vermogen van die organisatie inschatten.

BM: jaaaaa
HJ: Dat is 1, je kunt kijken de toekomst van de organisatie door de organ-

isatie als geheel binnen zijn omgeving van waar ligt de urgentie. Moet
een bedrijf wel veranderen. Misschien niet, misschien is de maatschap-
pelijke functie of rol van een bedrijf wel helemaal niet meer actueel

BM: ja
HJ: Nou naarmate dat gat, die delta groter is van waar ze staan en waar

ze naartoe moeten is ook de behoefte aan innovatie klein of groot.
BM: ja, zeker dat is eigenlijk zie je vaak het probleem men denkt hier gaat

goed het gaat lekker, dit doet er niet toe. En bedrijven die hier mee
bezig zijn ook als er eigenlijk niets aan de hand is de maakt een bedrijf
per definitie maar dat is eigenlijk meer experimenten and testing. En
dat maakt een bedrijf per definitie meer adaptief. Als je als het ware
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een kast kunt opentrekken van ow dit gebeurd er, dit zien we, kijk
eens daar hadden we al wat over.

HJ: ja, ja ja ja, het hangt er natuurlijk ook vanaf wat de marge van een
bedrijf is. Als je kijkt naar meer overheids achtige organisaties waarbij
zeg maar elke euro verantwoord moet worden, wat daarmee voor de
burger word gedaan. Dan creëren om met de maatschappij mee te
bewegen om in dat creative kwadrant te komen om dat af te bakenen
en daar ruimte te creeeren. Als die urgentie lees crisis niet heel erg
hoog is

BM: ja
HJ: Dan zijn ook de middelen en de aard van de organisatie niet zodanig

dat je automatisch daar een een goeie beweging op op een goeie een
gerede beweging

BM: maar daar is dus eigenlijk zou je kunnen stellen um de macht die
je eigenlijk dus ook in die verantwoording licht dus eigenlijk zou je
kunnen zeggen bij het volk want dat is het uiteindelijk die instantie
bestaat. Is dan ook een beperkende factor op de adaptiviteit van dat
bedrijf

HJ: Aan de ene kant is het een beperkende factor omdat zo’n organisatie
weinig creatie ruimte weinig verspil ruimte heeft. Ummmm. Tegelijk-
ertijd zijn het ook de organisaties die dagelijks geconfronteerd worden
met tevreden dan wel ontevredenheid van hun klanten dus ze hebben
vrij direct

BM: Ja
HJ: Invloed van hun klanten. En dat spanningsveld dat daar dus wel

degelijk een verander behoefte ligt uuuh een nieuwe kijk een nieuwe
aanpak maar dan zonder middelen. En het is natuurlijk zo omdat een
een maatschappelijk gefinancierde instantie is uh is het bestaansrecht
niet direct uuuh bedreigt. Terwijl een

BM: Ja
HJ: bij een private organisatie daar zal die urgentie vanuit een andere hoek

komen. Want als ze niet meebewegen dan zijn ze niet meer in trek en
dan bestaan ze niet meer.

BM: Nee dan ben je gewoon weg
HJ: Dus die urgentie voelt anders. In die zin zou je heel erg moeten kijken

naar je zou het kunnen noemen: cultuur, bestaansrecht uuuuh drijfv-
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eren, denkramen niet alleen van individuen maar ook van organisaties.
Voordat je kunt zeggen wat mag je aan adaptief vermogen verwachten
ummmm en kun je het ene type organisatie niet vergelijken met uh
of beoordelen of veroordelen ten op zichte van de andere omdat er
zoveel draaiknoppen zijn. Het is een ander spel dus je kunt wel per
organisatie kijken hoe je dat zou kunnen inregelen. Waar ze die ruimte
kunnen vinden.

BM: Ja, even kijken hoor
HJ: Ik heb nog wel een vraag! Jij gaf aan dat macht wat ik mij afvraag is

wat voor jou de relevantie is of wat je er mee doet umm want je hebt
drie soorten macht heb je benoemd he. Ja. Wil jij uh even denken.
Dus je hebt zeg maar de verhouding tussen het adaptief vermogen en
de machtsverhouding van een organisatie wil jij uiteindelijk iets over
gaan zeggen. Dat wat de factor macht je hebt er dan drie benoemd.
Ik voorstellen misschien zijn er meer dat weet ik niet. Um wil je gaan
beschrijven hoe die van invloed is het adaptief vermogen? Waarom zit
je

BM: Ja, die stap hebben we net een beetje overgeslagen.
HJ: Ja precies!
BM: Um wat ik heb gedaan, ik heb een boek uit de ecologie. Is eigenlijk

de leidende draad van meneer Ensor, ik weet niet of u er bekend mee
bent?

HJ: Nee
BM: En die stelt dat adaptiviteit eigenlijk um uit drie onderdelen bestaat.

Namelijk: de power sharing, the experimenten and testen en the
knowledge and information. Wat ik eigenlijk probeer te doen of heb
geprobeerd te doen is um. Is ja of de machtsrelaties en de machten
binnen een organisatie of die inderdaad van invloed zijn op de adap-
tiviteit. En ik kwam al vrij snel tot het antwoord; ja. Maar dan is de
vraag natuurlijk ja maar hoe dan

HJ: Ja waarom en hoe
BM: Ja en daarin heb die proposities waarin ik zeg dat heeft met 1000

factoren te maken en ik heb dan gepakt de type machten die spelen
in binnen een bedrijf. Die hebben we besproken

HJ: ja
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BM: De structuur van een bedrijf, maar dan wel versimpeld want er zijn
natuurlijk ook hybride modellen

HJ: Ja precies ja.
BM: En als laatste en nu vergeet ik natuurlijk mijn eigen woorden, um

Ja en de representatie. En dat zijn de drie factoren waarvan ik zeg.
Ik zeg niet dat dat de enige zijn. Maar dat dat factoren zijn die van
invloed zijn op de adaptiviteit vanuit het macht perspectief.

HJ: Ja ik probeer te vertalen wat je zegt, dat de wijze waarop de organisatie
bestuurt wordt lees:

BM: georganiseerd wordt.
HJ: De wijze waarop macht wordt ingezet ofwel dominant-agressief, dan

wel beheersend dan wel faciliterend om het zomaar even te zeggen.
Dat dat van invloed is op de mate van adaptiviteit van de organisatie.

BM: Ja dat is vanuit die drie machten, en dan zeg ik ook nog: goed de
structuur van het bedrijf heeft ook, is ook

HJ: Ja ik zit gewoon even te denken. Dan denk ik ja, ik probeer er even op
te kauwen. Stel je voor je hebt een zeer autoritair dominant-agressief
leiderschap.

BM: Het betekend in mijn ogen, het punt is als jij echt nou ja dat is
misschien een heel heftig voorbeeld maar een Noord-Korea

HJ: Uhhh
BM: Daar daar heb je die eerste vorm van macht. De vuist op tafel dat

betekend niet dat als. Het stomme er van is dat als je 1 persoon hebt
die heel slim en goed is en altijd de keuze maakt dan is er eigenlijk
niets aan de hand. Je kunt heel adaptief zijn

HJ: Je kunt enorm innoverend en adaptief zijn
BM: En als de rest zegt, is goed we doen wat jij zegt. Alleen
HJ: Heel strict gezegd Als iemand nou onder dwang werkt of vrijwillig alles

werkt. Als het netto resultaat hetzelfde is.
BM: Ja ja, dat
HJ: Ik zit even te zoeken van wat is hier dan
BM: Dat dat ben ik helemaal met je eens, aan de andere kant denk ik dat

over het algemeen dat dat niet echt dat het dan eerder andersom blijkt
te zijn. Dat juist wat we hadden het erover.
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HJ: Ik kan me voorstellen dat als je een tussenstap maakt en je vertaald
het naar het effect op uuuuhmm op het individuele adaptief vermogen
en de factor veiligheid, angst dan wel veiligheid als je naar mazlov
kijkt he. Angst veiligheid dan wel uhh zelf actualisatie. Ik kan me
voorstellen dat die drie soorten macht van invloed zijn op waar iemand
in die mazlov pyramide. Van zit je heel erg in je angst, zit je heel
erg in de behoefte aan sociale structuren of is alles zodanig is die
setting zodanig georganiseerd, gefaciliteerd dat je toekomt aan aan
zelfontplooiing um en dat je vanuit die die speelsheid het veilige gevoel
want dan heb je dan zit je in je ultieme veiligheid dat je dan van
daaruit een optimale mind set om open te staan voor alle, je eten is
veilig, je sociale dingen is veilig. Dus ik me voorstellen dat macht en
veiligheid uuuum in die in die drietrap of iets dominant is beheersend
is waarbij je als mens in de organisatie dingen goed en goed en fout
kunt doen he. Belonen en bestraffen dan wel dat je cultuur en setting
zo organiseert dat het voor iedereen vanzelf sprekend is dat waarom
we bepaalde regels hanteren omdat je daar met elkaar gezamenlijke
doel bereikt.

BM: Ja.
HJ: En daar het gevoel van veiligheid groter is. Het gevoel van zelfsturing

groter is. En dat je daardoor een hoger adaptief vermogen creëert.
Want ik mis anders als je puur zou zeggen die drie vormen van macht
dan zeg ik nou: als ik met pistool tegen je slaap zeg van uh nu pak je
niet het rode dingetje maar je pakt het blauwe dingetje dan ben jij zo
innovatief en adaptief als maar kan. Dus alleen die factor zegt niet iets
over het adaptief vermogen een organisatie. Dus ik mis zeg maar een
tussenstap in de zin van het effect van wat heb je voor een basis van
mensen nodig qua profiel he. Stel je dat je gaat naar die derde vorm
van macht. Waarbij je de dingen faciliteit en zodanig ontwerpt ja dat
je de systemen en de dingen zodanig ontwerpt dat mensen automatisch
en vanuit zichzelf prettig zijn en het goede doen en zich veilig voelen.
En overal voor open staan. Ik denk dat je met het alleen benoemen
dat je er dan niet mee komt.

End: The following eight minutes are not relevant for the scope of the
thesis, as I thanked Mrs Hajati Wiefferink and said my goodbyes
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Line of Reasoning
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Figure C.1: Line of Reasoning
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