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Kijken naar organiseren
Kennisleer
Epistemologische matrix
Subject en object
Integratie en fragmentatie
Werelden van verschil
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Kennisleer
§ Ontologie:

Wat de ware werkelijkheid is
Wat kunnen we weten?

§ Epistemologie:

Hoe we de werkelijkheid kunnen kennen
Op welke wijze wordt kennis verkregen?

§ Methodologie:

Hoe de werkelijkheid hanteerbaar is
Hoe brengen we veranderingen tot stand?

Epistemologische matrix
Focus

Methode

Uitkomst

Klassiek

Maatschappij
Management

Observatie en
praktijk reflecties

Typologieën
One best way

Modern

Objectieve
maatstaven

Descriptie
Correlatie

Vergelijkende studies
Statistische analyses

Symbolisch
interpretatief

Subjectieve
waarnemingen

Participerende observatie Case-studies
Onbevangen interviewen Beschrijvingen

Post-modern

Theoretiserende Deconstructie
praktijken
Kritiseren

Beschouwingen
Reflecties en verhalen
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Object en subject
Objectivisme:
§ Kennis verkregen door onafhankelijke observatie
§ De werkelijkheid bestaat los van ons en onze kennis
§ De wereld is buiten en te kennen
Subjectivisme:
§ Elke observatie en kennis is gekleurd door de waarnemer
§ De werkelijkheid wordt gecreëerd door onszelf en anderen
§ De werkelijkheid bestaat niet, er zijn er vele

Organisatie paradigma’s

Subjectieve wereld
Verhalen
Betekenisgeving
Waarnemen
Ontmoetingen

Objectieve wereld
Structuren en patronen
Oorzakelijke verbanden
Rationeel onderzoeken
Protocols & methods
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Organisatie paradigma’s
Radicale vernieuwing
Structurele conflicten
Tegenstellingen
Emancipatie
Mogelijkheden
Objectieve wereld
Structuren en patronen
Oorzakelijke verbanden
Rationeel onderzoeken
Protocols & methods

Subjectieve wereld
Verhalen
Betekenisgeving
Waarnemen
Ontmoetingen
Gereguleerde verandering
Sociale orde
Consensus
Sociale integratie
Actualiteit

Organisatie paradigma’s
Radicale vernieuwing
Structurele conflicten
Tegenstellingen
Emancipatie
Mogelijkheden
Subjectieve wereld
Verhalen
Betekenisgeving
Waarnemen
Ontmoetingen

Radicaal
Humanistisch

Radicaal
Structureel

Sociaal
Interpretatief

Regaluatief
Functioneel

Objectieve wereld
Structuren en patronen
Oorzakelijke verbanden
Rationeel onderzoeken
Protocols & methods

Gereguleerde verandering
Sociale orde
Consensus
Sociale integratie
Actualiteit
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Organiseren als netwerken
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To us, art is an adventure
into the unknown world,
Which can only be explored
by those willing to take the risks

Barnett Newman, 1943
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Prof. dr. Jaap J. Boonstra
Mijn professionele missie is om kennis en ervaring te delen over
leiderschap en veranderprocessen in organisaties. Op deze manier
wil ik bijdragen aan het succesvol handelen van leiders en managers
in de veranderingen die zij ambiëren.
Met plezier werk ik samen met leiders, managers en professionals die
verschil willen maken en daarvoor hun nek durven uitsteken.
Het geeft me energie als ik kan bijdragen aan de trots van mensen in
hun werk en hun bijdragen aan organisatorische en maatschappelijke
vernieuwing.
Jaap Boonstra is hoogleraar ‘Organisatieverandering’ aan de Universiteit van Amsterdam en bij Esade Business School in
Barcelona. Hij is als onderzoeker en docent verbonden aan Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie en veranderkunde
in Utrecht. Hij is commissaris bij enkele Nederlandse bedrijven en toezichthouder bij een jeugdzorginstelling in Amsterdam en
bij de Nederlandse Academie voor Overheidscommunicatie. Als zelfstandig adviseur is hij betrokken bij complexe
veranderprocessen in organisaties.
Op de universiteit verzorgt Jaap onderwijs over verandermanagement, strategische besluitvorming en over leerprocessen en
machtsprocessen in organisaties. Bij Sioo levert hij bijdragen aan leergangen over leiderschap en diepgaande verandering.
Bij Esade verzorgt hij opleidingen voor internationale studenten en veranderkundige leergangen voor bestuurders en leiders in
internationale organisaties.
Als onderzoeker verricht hij onderzoek naar sociale, technologische en organisatorische aspecten van innovatie en naar
duurzame veranderingen in organisatorische netwerken. Zijn huidige onderzoek richt zich op waardegedreven leiderschap,
cultuurverandering en maatschappelijke innovatie.
Jaap publiceerde meer dan tweehonderd artikelen en diverse boeken over technologische en organisatorische vernieuwing,
management van verandering, leerprocessen in organisatorische netwerken en transformationeel leiderschap. Zijn
internationale handboek “Dynamics of Organizational Change and learning” is gewaardeerd als de beste professionele
bijdrage aan organisatiekundige kennis door de Orde van Organisatieadviseurs. Het boek “Interveniëren en Veranderen,
Zoeken naar betekenis in interacties” wordt door vakgenoten gezien als boek dat nieuwe perspectieven opent voor duurzame
veranderingen van organisaties. In 2009 produceerde hij “De Verandermanagementbox”, een serie luister CD’s over
verandermanagement. Zijn meest recente boek is “Leiders in Cultuurverandering” over mensen die initiatief nemen om de
cultuur van hun organisatie diepgaand te veranderen.
www.jaapboonstra.nl - boonstra@jaapboonstra.nl - 035 6954114
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