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Mens en model

FIet werken met modellen is rationeel. Oorzaak
en gevolg wordt keurig met elkaar in verband
gebracht. ÉIet werken met modellen is ook een
teken van veÍtrouwen. Vertrouwen in de ratio,
vertrouwen in elkaar. Samen bouwen aan een
nieuwe organisatie. Prachtig.

Waarom is dan lang niet iedereen enthousiast als men
met'weer een model' komt? Waarom wordt er z<.r

verschillend op gereageerd en zijn verwachtingen zo-
wel te hoog als te laag? De auteur wil hier op een pa-
radoxale manier een antwoord op geven; namelijk
door modelmatig weer te geven welke reacties ver-
wacht mogen worden als men met een model mensen
te lijf gaat. Vanuit de positie van de begeleider van een
bijeenkomst rondom het INK-managementmodel
wordt geschemt welke reacties deelnemers en leiding-
gevenden dan kunnen vertonen. Het geheel roept vra-
gen en handvaten op voor de manier waarop modellen
doorgaans rvorden gehanteerd. Het is ook een plei-
dooi om het denken over de psychologie van individu-
en en organisaties dichter bij elkaar te brengen.

Het lNK-managementmodel lijkt een versimpeling
van de werkelijkheid. Wat de meeste mensen ervan
kennen is een schets met negen vierkanten, met daarin
allerlei termen die voor de bedrijfsvoering van belang
kunnen zijn: van leiderschap tot eindresultaten. Toch
is dat het minst interessante deel van het model. Het
helpt bij de ordening van \Mat er allemaal in een orga-
nisatie gebeurt, maar in het schema zelf zit geen en-
kele dynamiek. Die dyrramiek komt pas in beeld als je

weet dat het model is opgebouwd uit een aantal prin-
cipes waardoor elementen met elkaar worden verbon-
den. Het is uit dit verbinden van elementen dat een

gevoel voor richting ontstaat. Het suggereert waar de
organisatie in de toekomst naar roe moet. Op het ge-
vaar af te diep op het lNK-model in te gaan, kan je
zeggen dat het model in de kern is opgebouwd uit een
aantal 'lagen van betekenis'. Elke laag bestaat uir een
aantal elementen, in toenemende mate van complexi-
teit. Het is een stapeling van principes en elemenren:

Elke laag beoogt extra betekenis toe te kennen aan
verschijnselen die men in de dagelijkse werkelijkheid
meent waar te nemen. Veruit de meest genoemde re-
den om met het model aan de slag te gaan, is het ge-
brek aan 'zicht op samenhang'. De overweldigende
complexiteit van het werken in de moderne samenle-
ving zorgt voor een gevoei van onzekerheid. De ver-
schillende niveaus van versimpeling van het INK-
model zorgen voor een 'genuanceerd gevoel van onze-
kerheidsreductie'. Het model is simpel, maar niet te
simpel. Op het moment dat de beschuldiging van sim-
plificatie komt, is er altijd weer een volgende of on-
derliggende laag van betekenissen waar men naar kan
ver-wijzen. Een beetje begeleider komt op het punt van
de analyse nooit in de problemen.
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