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Open source  

Alle informatie van deze website mag vrij gebruikt worden, graag zelfs, onder 

bronvermelding en met respectering van eventueel copyright van andere bronnen. We 
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Waarom Large Scale Interventions?  

"Tell us and we will forget, show us and we may remember, involve us and we 
understand together" - variatie op citaat Confucius - 

In een complexe wereld is strategische samenwerking nodig, voor zinvolle resultaten en 

doorgaande ontwikkeling. Zeker nu organisaties voortdurend in beweging zijn. Maar hoe 

combineer je top-down kaderstelling en bottom-up inbreng? Hoe organiseer je 

betrokkenheid van medewerkers en andere belanghebbenden? De principes en methoden 

van Large Scale Interventions (LSI) vormen een aanpak die bij uitstek geschikt is om 

belanghebbenden te betrekken bij vraagstukken die een heel systeem (organisatie of 

gemeenschap en zijn omgeving) aangaan. Bewezen is dat LSI bijdraagt aan betere 

samenwerking door ontschotting, meer communicatie in tweerichtingsverkeer, betere 
besluiten en effectievere implementatie van plannen. 

Onze ervaringen hiermee hebben zoveel enthousiaste reacties opgeleverd dat we graag 

meewerken aan de verspreiding van het gebruik van deze aanpak. Met 

een praktijkgerichte trainingen voor adviseurs, managers en trainers. Maar ook als 

informatiebron op deze website voor iedereen die er meer van wil weten. Daarnaast 

bieden wij ondersteuning bij ontwerp en uitvoering van een LSI-traject voor 
organisaties, wijken en regio's. 

Wat is LSI?  

Large Scale Interventions (LSI) vormen een aanpak voor het organiseren van duurzame 

veranderingen met actieve deelname van belanghebbenden uit het hele systeem 

(organisatie of gemeenschap en zijn omgeving). LSI bestaat uit een traject met een mix 

van werken in kleine groepen en grote groepen, de zogenaamde Large Group 

Interventions (LGI). Het aantal betrokken personen in het traject kan variëren van 

enkele tientallen tot duizenden. Een LSI-traject is bij uitstek geschikt voor veranderingen 

die een heel werksysteem (organisatie of gemeenschap plus belanghebbenden) aangaan. 

LSI wordt ook wel Large Scale Change, Whole-Scale ChangeTM of Whole Systems Change 

genoemd. In Duitstalige gebieden spreekt men van "Arbeit mit großen Gruppen". 
Belangrijke uitgangspunten van LSI zijn: 

 verleden, heden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de 

organisatie/gemeenschap 

 de werkelijkheid wordt bepaald door zowel feiten als betekenissen 

 samen werken leer je niet door erover te praten: actieve participatie vergroot de 

betrokkenheid van mensen, in veranderen en leren, door samen te doen 

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/intro%20Waarom%20LSI.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/intro%20Wat%20is%20LSI.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/intro%20Verandervermogen.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/intro%20Wanneer%20LSI.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/intro%20Toepassingen%20LSI.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/intro%20Wie%20zijn%20wij.htm
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 streven naar veranderen in het hier en nu, in plaats van daar en dan (denken en 

doen worden niet gescheiden) 

 betekenisvolle ervaringen ontstaan door de mens als geheel aan te spreken 
(mind, body, soul and spirit) 

In de loop van het verandertraject worden één of meer werkconferenties (LGIs) 

gehouden met "the whole system in the room", volgens de uitgangspunten van LSI. Wat 

maakt een Large Group Intervention anders dan conventionele werkconferenties? Een 

indeling van LGI methoden, hun kenmerken en toepassingsmogelijkheden vindt u 

bij methoden. Meer over uitgangspunten, en achtergronden (historie en theorie) van 
LSI vindt u onder principes. 

Belangrijke verschillen tussen de LSI benadering en gebruikelijke benaderingen zijn: 

Aspecten van 

veranderen 
Large Scale Interventions Top down benaderingen 

Visie Gevormd met betrokkenheid van het 

hele systeem, met ontwikkeling van 

verandervermogen. 

Gevormd door een speciale groep van 

experts en senior management. 

Ontstaan 
eigenaarschap 

Als een natuurlijk bijproduct van de 

betrokkenheid van mensen in het 

veranderproces. 

Een kleine groep moet de strategie, 

plannen en aanbevelingen promoten 

bij de rest van de organisatie.  

Beschikbaarheid 
informatie 

De betrokkenheid van een grote en 

diverse groep van stakeholders zorgt 

voor een brede blik op de 

werkelijkheid, als basis voor 

informatie en strategische 

beslissingen.  

De beperkte blik op de werkelijkheid 

van een kleine groep vormt de basis 

voor informatie en strategische 

beslissingen. Weinig betrokkenheid 

van interne stakeholders. Externe 

belanghebbenden, klanten en de 

locale gemeenschap worden vaak 

genegeerd. Sommige cruciale punten 

komen nooit aan de orde. 

Commitment en 
verantwoorde-
lijkheid 

Mensen voelen zich mede 

verantwoordelijk voor het resultaat 

van de organisatie als geheel. Ze 

sturen mede het veranderproces. 

Mensen voelen zich alleen 

verantwoordelijk voor hun eigen 

taken.  

Communicatie De veranderstrategie wordt in real-

time ontwikkeld en gecommuniceerd. 

De veranderstrategie wordt 

gecommuniceerd met 

informatieberichten.  

Flexibiliteit Systeemdenken zorgt voor een 

cyclisch proces van ontwikkel stappen 

en herziening van doelen. Het 

bewustzijn van de actuele 

werkelijkheid is uitgebreid. 

Lineair denken zorgt voor een 

programma met vooraf bepaalde 

stappen naar vastgestelde doelen. Er 

is zelden gelegenheid voor het 

opnieuw bezien van doelen en het 

eventueel bijstellen daarvan.  

Reikwijdte in 
denken 

Systeemdenken brengt inzicht in het 

complexe web van oorzaken en 

gevolgen. Een kwestie wordt bezien in 

een brede context, inclusief trends in 

Vaak wordt een kwestie in een te 

smalle context bezien en worden 

mogelijk uitgestelde reacties niet 

meegewogen.  

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/methoden%20Wat%20zijn%20Large%20Group%20Interventions.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Benadering.htm
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Aspecten van 

veranderen 
Large Scale Interventions Top down benaderingen 

ontwikkeling. 

Perspectief op 

veranderen 
Verandering wordt gezien als een 

integraal onderdeel van het werk. 

Verandering wordt gezien als een 

tijdelijke verstoring van het "echte" 

werk van mensen.  

Tempo Verandering in hoog tempo en in real-

time, door de hele organisatie.  

Verandering in laag tempo en in 

bepaalde haarden van een 

organisatie. 

Soort 
veranderingen 

Wezenlijke verandering, verspreid 

over de hele organisatie. 

Vaak of een wezenlijke verandering in 

een gedeelte van de organisatie, of 

een beperkte verandering in de hele 

organisatie.  

Planning en 
implementatie 

Planning en implementatie verlopen 

simultaan, in de hele organisatie 

tegelijk geïnitieerd. 

Implementatie komt na de 

planningsfase. De wereld wordt 

geacht stil te staan terwijl de planners 

aan het werk zijn 

Bewerkt naar Robert W. Jacobs in "Real Time Strategic Change"  

en Martin Leith in "Leith's guide to LGI-methods" 

 Verandervermogen en LSI  

"LSI enables people to use their creative powers to their fullest potential" 

De beste manier van veranderen bestaat niet. Het bewijs hiervoor stapelt zich op. Het 

succes van een aanpak is afhankelijk van omstandigheden en de aard van een probleem 

of kwestie. Dat vraagt om een zorgvuldige keuze van de veranderstrategie. De LSI-

benadering hoort bij de programmatische en interactieve veranderstrategieën, die 

bijdragen aan het verandervermogen van een organisatie of gemeenschap. Dit in 

tegenstelling tot een machtsstrategie, planmatige strategie of onderhandelingsstrategie. 

Lees meer hierover in het recente artikel van Jaap Boonstra, mede gebaseerd op het 

werk van Renate Werkman.  
  

Strategie: Macht Planmatig Onderhandeling Programmatisch Interactief 

Aanpak: Doorduwen Verhuizen Onderhandelen Trekken Ontdekken 

Ontwikkeling 

verander-

vermogen: 
Zeer laag Laag Gering Beperkt Hoog 

Samenvatting van een tabel uit artikel van Jaap Boonstra  
"Iedereen ziet veranderen vanuit een ander perspectief",  
bron: Tijdschrift Management en Consulting nr. 5, 2005 

  

Paul Miller en Martin Leith gebruiken andere termen voor de veranderstrategieën, maar 

in grote lijnen geeft hun model een zelfde beeld. De LSI-benadering, met één of meer 
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Large Group Interventions, past in de range van omstandigheden en vraagstukken waar 
"consult en co-create" succesvol zijn. Zie ook wanneer LSI 

  

 

Figuur van Paul Miller en Martin Leith, gebaseerd op een model van Bryan Smith,  

bewerkt door Tonnie van der Zouwen; 

Wanneer LSI gebruiken?  

Hoe reageren we op fundamentele veranderingen in de markt? Hoe creëren we actieve 

betrokkenheid om belangrijke organisatiedoelen te realiseren? Hoe worden we 
productiever? Hoe creëren we een duurzame leefgemeenschap? 

Leiders in bedrijfsleven, publieke sector en ontwikkelingssamenwerking worstelen met 

lastige vragen. Beantwoording daarvan vraagt om het gebruik van zoveel mogelijk 

beschikbare capaciteiten en om doeltreffende activiteiten. Large Scale Interventions 

betrekken op bewuste wijze het hele systeem van belanghebbenden bij het: 

 begrijpen van de noodzaak van verandering 
 analyseren van de huidige situatie, in relatie tot verleden en mogelijke toekomst 
 ontwerpen en uitvoeren van het veranderingstraject 
 ontwikkelen van verandervermogen 

LSI maakt energie los en creëert synergieën die leiden tot innovatieve en creatieve 

oplossingen. Een veranderingsproces kan daarmee versneld worden, met meer gedragen 
resultaten. Dit maakt LSI bij uitermate geschikt voor: 

 complexe vraagstukken, waarop het antwoord nog niet bekend is 
 ontwikkelen van gevoel voor gemeenschap rondom een kwestie 
 samen scheppen van een gewenst toekomstbeeld 
 genereren van baanbrekende ideeën 
 urgente problemen die de hele organisatie aangaan 
 als "grensoverschrijdende" oplossingen nodig zijn 
 het faciliteren van "multi-stakeholder" processen in ontwikkelingslanden 

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/intro%20Wanneer%20LSI.htm
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 organiseren van samenwerking in vraagstukken waar veel partijen bij betrokken 
zijn 

Contra indicaties voor het gebruik van LSI zijn: 

 directie of bestuur wil iets meedelen of 

verkopen (geen speelruimte) 

 specifieke vraag waarop het antwoord al 

bekend is (geen speelruimte) 

 sponsor kan of wil niet voldoen aan de 

ontwerpvereisten 

 sponsor is niet van plan om de actieplannen 

te honoreren 

 geringe diversiteit aan stakeholders (same 

people is same interaction), bijvoorbeeld 

alleen een bestaand team 

 conflictmanagement tussen individuen (als 

uitkomst niet gericht is op het hele systeem) 

 geen brandende/interessante vraag of 

kwestie voor betrokkenen (bijvoorbeeld adviseurs willen graag methode proberen) 
 geen tijdsdruk 

figuur uit "Transformation and Leadership, Open Space practice 
for peace" van Harrison Owen 
download presentatie (pdf 5,8 Mb) 

Toepassingen LSI per sector 

LSI wordt gebruikt op elk continent, in veel verschillende culturen en veel sectoren. 
Enkele voorbeelden van toepassingen in een specifieke sector: 

Bedrijven 

 Design van een nieuwe productielijn van Ikea met gebruik van Future Search; lees 

meer  

 Ontwikkelen van een strategie samen met stakeholders  

 Verandertraject bij een chemisch bedrijf om sneller in te kunnen spelen op 

ontwikkelingen en vragen van klanten 

 Toekomstverkenning van een branche organisatie van bibliotheken 
 Reorganisatie van de BBC 

Overheden 

 Integraal meerjarig veranderproces afdeling Cultuur, Welzijn en Zorg Provincie Limburg 

 Simulatie van samenwerking Wmo in de gemeente 

 Harmonisatie en nieuw beleid na fusie gemeenten, Gemeente Sudwest Fryslan 

 Ontwikkelen van een pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden bij waterschap De 

Dommel; lees meer 

 Verbeteren van de samenwerking tussen betrokken instanties en diensten voor borging 

van externe veiligheid 

 Veranderingstraject Sociaal Pedagogische Dienst Zuid Holland Zuid  

 Verbeteren dienstverlening van de gemeente in kwaliteit en efficiëncy 

../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/documents/overheads%20Open%20Space%20practice%20for%20peace.pdf
http://www.futuresearch.net/method/applications/uploads/Business/ikea.pdf
http://www.futuresearch.net/method/applications/uploads/Business/ikea.pdf
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/MT%20in%20de%20fishbowl.pdf
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Ontwikkelingssamenwerking 

 Formuleren van nieuw beleid ten aanzien van capaciteitsontwikkeling 

 Identificeren en formuleren van projecten en programma's 

 Ontwikkelen van een visie en uitstippelen van plannen voor de toekomst van kinderen 

in Zuid-Soedan; lees meer 
 Bepaling business concept voor een team in ontwikkelingssamenwerking 

Samenlevingsopbouw 

 In El Salvador is na de burgeroorlog een traject met Open Space gebruikt om de 

voorheen strijdende partijen om de tafel te krijgen en samen plannen uit te voeren 

 Stimuleren van werkgelegenheid voor jongeren in een regio 

 Regio ontwikkeling: aanpakken huisvestingsproblematiek in Santa Cruz in de Verenigde 

Staten  

 Planning van de vernieuwing van een stadshart 

Onderwijs 

 Verhogen onderwijskwaliteit bij hogescholen 

 Vakmanschap en meesterschap van docenten 

 Betrekken van de schoolomgeving (ouders, bedrijven, wijkbewoners) bij de ontwikkeling 

van de identiteit van een scholengemeenschap 

 Gezamenlijke ontwikkeling van een schoolplan 

 Optimaliseren van maatschappelijke stages voor scholieren, om hun betrokkenheid bij 

de samenleving te versterken; lees meer 

 Vernieuwing van een compleet curriculum voor een Hogeschool 
 Vormgeving samenwerking in een te bouwen Brede School 

Gezondheidszorg 

 Samenwerken aan houdbare zorg in de regio 

 Samenwerking tussen wijkzorg en thuiszorg vormgeven 

 Nieuwbouw van een ziekenhuis: planning, inrichting, logistiek, planning, ontwerp van 

werkprocessen 

 Organiseren van begeleiding voor multi-probleem gezinnen 

 Vormgeving samenwerking tussen zes ziekenhuizen in een regio 

Consultancy 

 Uitbreiding van het repertoire voor begeleiden van visie en strategietrajecten voor 

adviseurs van het CPS  

 Netwerkontwikkeling van de Society for Organisational Learning Netherlands (SoL Neth) 

 Uitwisselen ervaringen en verbeteren toepassen van veranderingsbenaderingen door 
professionals 

http://www.futuresearch.net/method/applications/world/africa/dream_of_peace.cfm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/Maatschappleijke%20stage%20en%20%20LSI%20case%20visie%20en%20strategie.pdf
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Wie zijn wij?  

Dr. Tonnie van der Zouwen MCM 

(1956) 

Wees niet bang 
.....(Freek de Jonge) 

Sinds 2002 werk ik 

als zelfstandige in 

een netwerk van 

collega's. Ik 

begeleid 

organisaties 

en netwerken van 

professionals bij 

veranderprocessen, 

om aanwezige 

capaciteiten beter tot hun recht te laten 

komen. Dat doe ik in de rol van 

adviseur, facilitator, coach, trainer, of 

onderzoeker. Thema's daarin zijn: 

nieuwe verbindingen creëren door 

mensen en ideeën bij elkaar te brengen, 

participatieve verandermethoden 

gebruiken en meer bekendheid geven. 

Dat laatste doe ik via praktijktraining 

zoals de facilitator-training LSI, het 

vormgeven van informatieve websites 

(zoals deze) en het organiseren van 

conferenties voor professionals. Zie 

ook www.learninghistories.net enw
ww.tonnievanderzouwen.nl 

Hoe het zo gekomen is? Na mijn studie 

Ecologie in Utrecht wilde ik onderzoeker 

worden. Maar in 1980 was milieu nog 

geen hot item en in ecologisch 

onderzoek was weinig werk te vinden. 

Zo werd ik praktijkdocent biologie op 

een agrarische school. Mensen uit de 

praktijk, met hart voor hun werk. Veel 

geleerd over omgaan met groepen en 

het zorgvuldig organiseren en regisseren 

van lessen. In 1990 maakte ik de 

overstap naar milieuadvisering. Eerst bij 

een regionaal ingenieursbureau, later bij 
multi-nationals. 

Drs. Eva van der Fluit (1958) 

Een grote groep mensen is slimmer dan 

de slimste individuen uit die groep 

(The Wisdom of Crowds, James 
Surowiecki) 

Ik ben geboren in 

Nieuw Zeeland en 

ben op mijn derde 

naar 

Nederland gekomen. 

Na mijn gymnasium 

heb ik psychologie 

(kandidaats) en 

bedrijfskunde 

(doctoraal) 

gestudeerd. Direct 

daarna ben ik 

ontwikkelingswerk in 

West Afrika gaan doen. Vervolgens heb 

ik het adviesvak geleerd als intern 

adviseur bij Danone in Parijs en als 

extern adviseur bij Boer & Croon. Sinds 

2004 opereer ik als zelfstandig adviseur. 

Als adviseur heb ik mij gespecialiseerd 

in het begeleiden van professionele 

organisaties bij het ontwikkelen en 

waarmaken van hun strategie. 

Opdrachtgevers zijn advocaten, 

ingenieurs,  beleidsadviseurs, medisch 

specialisten en andere typen externe of 

interne professionals. Hun organisaties 

veranderen van koers als de 

professionals anders gaan denken en 
handelen. 

Als adviseur ben ik gestart met het 

schrijven van mooie, ingewikkelde 

rapporten. Die hersengymnastiek heeft 

wel iets, maar al snel kwam ik erachter 

dat het weinig opleverde. De 

vraag welke hulp helpt houdt mij al 

sinds mijn start in Kameroen bezig. Nu 

vind ik dat strategie ontwikkeling pas 

slaagkans heeft als de betrokkenen hun 

  

http://www.freekdejonge.nl/specials/weesnietbang.html
http://www.freekdejonge.nl/specials/weesnietbang.html
http://www.learninghistories.net/
http://www.tonnievanderzouwen.nl/
http://www.tonnievanderzouwen.nl/
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Projecten waar ik mee begon als 

adviseur speelden zich af bij 

milieuafdelingen van overheden. 

Invoeren van kwaliteitsmanagement, 

onderzoeken naar de ontwikkeling en 

handhaving van milieuregelgeving. In 

die tijd ook een onderzoek gedaan naar 

de beleving in de praktijk van 

milieuregels voor MKB-bedrijven. 

Geconfronteerd met diverse belangen en 

beelden ontstond hier de eerste grote 

scheur in mijn experthouding. Hoe komt 

het toch dat die mooi bedachte, solide in 

elkaar gezette plannen of 

managementsystemen in de praktijk zo 

moeizaam werken? Dit deed mij 

besluiten, na drie jaar achtereenvolgens 

de brochure te hebben aangevraagd, om 

in juni 2000 te starten met de 

opleiding tot Master of 

Changemanagement bij het Sioo. Hier 

heb ik mij verdiept in wereldbeelden en  

veranderstrategieën en geoefend met 

participatieve verandermethodieken 

zoals Large Scale Interventions. En mijn 

liefde voor onderzoek en schrijven 

opnieuw ontdekt in de vorm van action 

research. Op 18 maart 2011 ben ik 

gepromoveerd op een onderzoek naar 

de condities voor succes van LSI, aan de 

Universiteit van Tilburg. 

Zie proefschrift. 

Ik ben lid van de Academy of 

Management, de Society for 

Organisational Learning, de Orde van 

Organisatieadviseurs, en het Future 

Search Network. Meer informatie over 

mijn ervaring en mogelijkheden vindt u 
op www.tonnievanderzouwen.nl 

 

eigen plan trekken. Uitvoering is dan 

nog geen garantie maar er is wel 

eigenaarschap. Als het dan ook nog lukt 

om het vuurtje brandend te houden dan 
kan een strategie realiteit worden. 

Samen de strategie maken en de 

realisatie daarvan monitoren vraagt om 

een eigen benadering. Hier ben ik naar 

op zoek gegaan en in 1996 heb ik bij 

Harrison Owen de opleiding tot Open 

Space begeleider gevolgd. Daar kwam ik 

ook andere methoden om met grote 

groepen strategie te ontwikkelen tegen.  

Sindsdien ontwerp ik met mijn 

opdrachtgevers strategie processen 

waarin grootschalige bijeenkomsten een 
belangrijk element zijn.   

Niet elke opdrachtgever is meteen 

overtuigd van het nut van zo’n 

benadering. Ze vragen zich vaak af of 

dat wel kwaliteit oplevert. Uit onderzoek 

van Surowiecki blijkt echter dat een 

enquête onder de medewerkers van een 

grote multinational beter beleid oplevert 

dan de briljante inval van de president-

directeur.  We hebben gewoon teveel 

vertrouwen in experts. Ook Chuchill wist 

dit al. Die heeft D-day voorbereid met 

een team van experts, aangevuld met 

een huisvrouw, een verpleegster, een 
schilder en nog meer andersdenkenden. 

Ik ben lid van de Academy of 

Management, de World Future Society, 

de Society of Organizational Learning en 

de Orde van Organisatiekundigen en 
Adviseurs. 

Voor meer informatie 
zie www.evavanderfluit.nl 

 
 

 

http://www.sioo.nl/
http://www.eburon.nl/building_an_evidence_based_practical_guide_to_large_scale_interventions?category_id=71
http://www.tonnievanderzouwen.nl/
http://www.tonnievanderzouwen.nl/
http://www.evavanderfluit.nl/
http://www.evavanderfluit.nl/
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Ontwikkelen vanuit principes  

"Each time we do principles over techniques, whatever the timeframe, we make the world a little 
better than the day before" - Marvin Weisbord - 

Large Scale Interventions zijn gebaseerd op grondig onderzochte theorieën over hoe een 

diversiteit aan groepen kan samenwerken. Zie ook historie. De meeste literatuur op dit 

gebied richt zich op LGIs of één bepaalde methode, zoals Open Space of Future Search. 

Wij willen de nadruk leggen op het ontwikkelen van een traject gebaseerd op de 

principes van LSI, onder het motto "de beste koks koken met principes en niet met 
recepten". Principes van LSI zijn: 

 systeemdenken 
 van management naar leiderschap 
 actieve participatie 
 ontwikkelingsbenadering 

Systeemdenken  

Systeemdenken is denken in relatiepatronen, in de dynamiek van het systeem waarin de 

organisatie of gemeenschap "leeft". De werkelijkheid is groter dan we in een organisatie 

of gemeenschap direct waarnemen. Gevolgen voor een LSI-traject zijn: 

 verleden, heden toekomst van het "systeem" worden verkend, evenals trends en 
invloeden van buitenaf 

 belanghebbenden worden in beeld gebracht en in diversiteit en variatie 
uitgenodigd in het traject 

 focus op dynamische patronen in plaats van lineaire verbanden tussen oorzaak en 
gevolg 

Lees meer over systeemdenken op de website van The Systems Thinker. In dit 

tijdschrift vind je ook interessante artikelen over andere principes van LSI en over LGI 

methoden. Bij systeemdenken vertelt elke figuur met "Causal Loops" een verhaal. Leer 

meer over het maken van Causal Loop Diagrams en het vertellen van hun verhaal 

in Language of Systems Thinking: "Links" and "Loops" van Michael Goodman en 
anderen. 

 

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Benadering.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Systeemdenken.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Leiderschap.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Participatie.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Ontwikkeling.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Theorie.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Historie.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20historie.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Systeemdenken.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Leiderschap.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Participatie.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/principes%20Ontwikkeling.htm
http://www.thesystemsthinker.com/systemsthinkinglearn.html
http://www.solonline.org/repository/download/loops.html?item_id=456373
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Van management naar leiderschap  

Tussen de 70% en 90% van de veranderprogramma's levert niet de gewenste resultaten 

op. Hoewel ze meestal zorgvuldig zijn gepland, vaak met de hulp van ervaren adviseurs. 

Bovendien is het de vraag of de programma's brengen wat de organisatie nodig heeft. 

Dat komt omdat strategische veranderingen in een snel veranderende wereld om andere 

vormen van leiderschap vragen dan conventioneel management. De grootste uitdaging 

voor leiders is om een balans te vinden tussen een duidelijke koers en het uitnodigen tot 

actieve betrokkenheid. LSI biedt de gelegenheid om een balans te vinden in interactie 

met betrokkenen. Door het uitnodigen tot zelforganisatie en het nemen van persoonlijke 
verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na afloop van het traject.  

Top-down: 

 

"I have shared my vision, so now we have a shared vision" 
cartoons van Mark de Koning 

 
 

 

Of participatief: 

 

 
 

 

 

http://www.organisatiecreativiteit.nl/
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Management Leiderschap 

verandermodel gebaseerd op beheersing en 
controle 

verander model gebaseerd op participatie en 
zelforganisatie 

opgelegd, top-down benadering co-creatie van verandering 

weinig betrokkenheid van interne en externe 
belanghebbenden, bewustzijn van de huidige 
werkelijkheid is gering 

brede betrokkenheid van stakeholders, die een 
multi-perspectief beeld van de werkelijkheid 
inbrengen een uitgebreid bewustzijn van de 
huidige realiteit 

focus ligt op identificeren en oplossen van 
problemen 

focus ligt op het zien en waarmaken van 
mogelijkheden voor de toekomst 

visie wordt ontwikkeld door een exclusieve 
groep van senior management en experts 

hele organisatie of gemeenschap is betrokken 
bij visievorming 

lineair denken bij het ontwikkelen van een 
strategie 

ontwikkelen van een strategie in een cyclisch 
proces, met gebruik van systeemdenken in een 
brede context 

bron: Leith Guide to Large Group Intervention Methods, copyright ©2004 by Martin Leith 

Actieve participatie  

"Spreek met mensen in plaats van over mensen die er niet bij zijn"  

- Luc Hoebeke - 

Participatie is iets ander dan "mee mogen doen" of "inspraak hebben". Het betekent dat 

mensen zich uitgenodigd voelen om hun bijdrage te leveren en dat die bijdrage serieus 

genomen wordt. Dat betekent dus dat de uitslag van een traject niet (helemaal) van 

tevoren vast ligt. LSI maakt gebruik van emergente processen, waarin op enig moment 

ideeën of conclusies komen "bovendrijven". 

De verantwoordelijkheid voor actie ligt bij de deelnemers zelf. Dit betekent ondermeer 

dat leidinggevenden en adviseurs een deel van de planning en controle uit handen 

geven. Zij moeten om kunnen gaan met een enige onzekerheid over het procesverloop. 

Dat vraagt flexibiliteit en een faciliterende houding. Let wel: beslissingsbevoegdheden 

blijven meestal bij de formele leiders/managers. Het is van 

belang om daar van het begin af aan duidelijkheid over te 
geven. Zie ook rol leiders. 

Participatie betekent ook dat denken en doen zo min 

mogelijk gescheiden worden. Geen plannen bedenken voor 

anderen, maar voor je eigen vervolgacties. Waar mogelijk 

worden acties direct tijdens een bijeenkomst al uitgevoerd. 

Een voorbeeld is het ontwerpen en testen van nieuwe 

werkprocessen met alle betrokkenen. Of een visie bedenken 
en ter plaatse met betrokkenen ook een actieplan afspreken om die visie te realiseren. 

mailto:martin.leith@btconnect.com
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/trajecten%20Rol%20leiders.htm
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Essentieel is dat ook het ontwerpproces (dat tijdens het hele traject doorloopt) gedaan 

wordt met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden. Daarom wordt in een 

vroeg stadium een voorbereidingsteam en/of ontwerpteam gevormd. 

Merrilyn Emery formuleerde zes voorwaarden voor 

psychologische tevredenheid van ieder individu (op het 

werk): 

1. Genoeg vrijheid van handelen 
2. Gelegenheid tot leren en blijven leren "on the 

job" 
3. Variatie en afwisseling in het werk 
4. Wederzijds respect en steun 
5. Het gevoel dat het werk zinnig is 
6. Een beeld van een wenselijke en uitdagende 

toekomst 

(bron: Website of Steve Cabana over Participative Design) 

 

Ontwikkelingsprincipe  

De LSI-aanpak is gericht op een "duurzame" 

verandering. Daarmee bedoelen we dat er een zeker 

leervermogen/ verandervermogen wordt 

ontwikkeld. Voor een LSI-traject vraagt dat van de 
deelnemers: 

 openheid en reflectie om fouten en 

onzekerheid als onvermijdelijk te accepteren 
 vanuit verschillende perspectieven kijken 

naar analyse en oplossing van ingewikkelde 

kwesties 
 vermijden van het opleggen van een 

georganiseerde actiestructuur; alleen richting 
geven 

In het boek Future Search vergelijken Marvin Weisbord en Sandra Janoff het traject 

met het doorlopen van een 4-kamer appartement. Met in elke kamer een andere 

beleving (zie plaatje). In een traject of een grote groep bijeenkomst (LGI) worden alle 
kamers meer keren bezocht. 

Het leervermogen wordt ontwikkeld via action learning, met als doel gezamenlijke groei 

en betekenisgeving. Karl Weick beschrijft de kenmerken hiervan in zijn 
boekSensemaking in organizations als volgt (vrij samengevat door Tonnie): 

"Als mensen beginnen met handelen (enactment), genereren ze tastbare resultaten 

(cues), in een context (social) en dit helpt ze te ontdekken (retrospectief) wat er aan de 

http://www.nmsu.edu/~iirm/articles/cabana2.html
http://www.amazon.com/gp/product/1576750817/102-1616407-8000964?v=glance&n=283155&v=glance
http://www.amazon.com/gp/product/080397177X/102-1616407-8000964?v=glance&n=283155&v=glance
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hand is (ongoing), wat verklaard moet worden (plausibility) en wat er daarna gedaan 
moet worden (identity enhancement)." 

Lees meer over action learning op de website van de International Foundation for 

Action Learning (IFAL). 

Inspirerende beelden van ontwikkeling (klik om te vergroten): 

   

   

 
 

Theorie: logica van communicatieve zelfsturing  

"Het zal niet overal even snel gaan, maar communicatie gevoegd bij de zelfsturing, is de 

snelste vorm van leren" (Arnold Cornelis) 

Een wereldbeeld is een set van fundamentele overtuigingen en aannames die samenhang 

en duidelijkheid geven over wat we ervaren. In de loop van de geschiedenis is de kijk op 

de werkelijkheid, kennis en wetenschap veranderd, zie samenvatting in een figuur.  

 

http://www.ifal.org.uk/nutshell.html
http://www.ifal.org.uk/nutshell.html
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/images/dancers_small1.jpg
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/images/essence%20of%20life_small.jpg
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/images/the%20purpose%20of%20learning.jpg
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/images/secret%20of%20getting%20ahead.jpg
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/images/stepping%20stones.jpg
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/images/naamloos.jpg
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/werkelijkheidsbeeld.htm
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LSI is gebaseerd op een wereldbeeld van communicatieve zelfsturing. De werkelijkheid 

zoals we die ervaren in een organisatie of gemeenschap bestaat uit een gelaagdheid van 
feiten, mogelijkheden en doelen. 

De logica van lef, discipline en communicatieve zelfsturing (gebaseerd op de logica van 

het gevoel van Arnold Cornelis) biedt een goed theoretisch kader voor LSI. Uitgangspunt 

van het model is dat de werkelijkheid zoals we die in werk- en leefgemeenschappen 

beleven gelaagd is, doordat er verschillende sturingswijzen tegelijk aan het werk zijn. 

Elke laag heeft zijn eigen kenmerken. Ons gevoel heeft daarin een belangrijke 

gidsfunctie. Zie figuur en de toelichting (pdf 442 kb). 

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/logica_van_lef_%20discipline_en_%20communicatie.pdf
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De logica van lef, discipline en communicatie in organisaties (toelichting in pdf) 

LSI is gebaseerd op een wereldbeeld van communicatieve zelfsturing. De werkelijkheid 

zoals we die ervaren in een organisatie of gemeenschap bestaat uit een gelaagdheid van 
feiten, mogelijkheden en doelen.  

De logica van lef, discipline en communicatieve zelfsturing (gebaseerd op de logica van 

het gevoel van Arnold Cornelis) biedt een goed theoretisch kader voor LSI. Uitgangspunt 

van het model is dat de werkelijkheid zoals we die in werk- en leefgemeenschappen 

beleven gelaagd is, doordat er verschillende sturingswijzen tegelijk aan het werk zijn. 

Elke laag heeft zijn eigen kenmerken. Ons gevoel heeft daarin een belangrijke 

gidsfunctie. Zie figuur en de toelichting (pdf 442 kb). Zie figuur en de toelichting (pdf 
442 kb).  

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/logica_van_lef_%20discipline_en_%20communicatie.pdf
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/documents/De%20logica%20van%20lef,%20discipline%20en%20communicatie.pdf
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/De%20logica%20van%20lef,%20discipline%20en%20communicatie.pdf
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De logica van lef, discipline en communicatie in organisaties (toelichting in bijlage) 

 

Historie  

De methoden die in een LSI-traject gebruikt worden zijn ontstaan uit een diversiteit aan 

disciplines: 

 action research 
 Gestalt therapie 
 systeemdynamica/chaostheorie 
 krachtenveldanalyses, principes groepsdynamica 
 sociotechniek 

Uitgebreid testen en ervaringen hebben geleid tot een "familie" van LGI-methodieken 

met een uitgebreide stamboom. Aan iedere methode worden de namen verbonden van 

hun ontwikkelaars, doorgaans Amerikaanse onderzoekers. De figuur hiernaast schetst de 

historische samenhang van theorieën en methoden (klik om te vergroten). De figuur 

komt uit Leith Guide to Large Group Intervention Methods, van Martin Leith. Daarin 

vindt u ook een korte beschrijving van de historie van de meest gangbare methoden. 
Meer over historie van LSI: zie Tips. 

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/leiths_guide_to_lgis.pdf


 

 
 

 

 
Printversie website www.largescaleinterventions.com , Tonnie van der Zouwen, 30 september 2013 18 

 



 

 
 

 

 
Printversie website www.largescaleinterventions.com , Tonnie van der Zouwen, 30 september 2013 19 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

Voorbereiding  

Een LSI-traject bestaat uit een mix van bijeenkomsten met kleine en grote groepen.  

 

Afhankelijk van de aard en omstandigheden kiezen opdrachtgever en facilitator één of 
meer LGI-methoden (zie methoden). Selectiecriteria zijn: 

 doel traject 

 machtsstructuur: hoeveel co-creatie is mogelijk? 

 aantal deelnemers dat je wilt betrekken 

 voorbereidingstijd 

 doorlooptijd 

 inbreng van adviseurs/experts nodig of niet 

 bereidheid om een vast format uit te voeren 
 duur van een event/beschikbare tijd 

Daaromheen worden andere bijeenkomsten georganiseerd. Ontwerp het traject zo dat er 
ook ruimte is voor verandering. Aandachtspunten zijn: 

 binding met de leiding en de huidige managementpraktijk 

 niet meer beloven dan in de beschikbare tijd kan 
 ruimte om in de loop van het traject het ontwerp bij te stellen  

Zie verder bij ontwerp. 

 

../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/start%20trajecten.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/voorbereiding.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/ontwerp.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/rol%20leiders.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/rol%20facilitator.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/ondersteuning.htm
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/wanneer%20LGI.htm
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/ontwerp.htm
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Ontwerp  

"The process is wonderful, but it isn't the process itself that creates the magic.  We can 

certainly use OST with almost any question, but the questions have to be real, deep, 

timely and complicated if we want to get real, deep, timely and sophisticated 
engagement"- Chris Corrigan  

Het ontwerp van het traject moet kloppen met de boodschap, de principes van LSI. Dat 
betekent: 

aandachtspunt gevolg voor ontwerp 

werken met een 

designteam 

van begin af aan samen met een vertegenwoordigers van het systeem 

het design vormgeven en aanpassen 

aanspreken breed register 
van kwaliteiten 

ruimte voor zowel cognitieve, creatieve als gevoelsmatige invalshoeken, 
afwisseling van benaderingen in werkvormen; ruimte voor beweging en 

creativiteit 

betekenisgeving aandacht voor taalgebruik: welke betekenis/associaties heeft men met 

een woord in deze organisatie of gemeenschap 

werk met een designteam, om gewoonten, taalgebruik en culturen te 
leren kennen 

bevorderen nemen eigen 
verantwoordelijkheid 

in welke houding worden mensen gezet? Als je het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid wilt bevorderen dan dient een setting die 
afhankelijkheid schept zoveel mogelijk voorkomen te worden; dus geen 
lange spreekbeurten, debatten of gestuurde discussies 

voldoende spreektijd voor elke persoon: werken met tafelgroepen 

hele systeem betrekken systeem bepalen door te ontwerpen van buiten naar binnen: waar liggen 
de randen van de organisatie of gemeenschap? Met welke doelen bestaat 

de organisatie of gemeenschap? Wie zijn de stakeholders? 

grote groep 
bijeenkomst(en) 

de werkcondities voor grote groepen moeten optimaal zijn; logistiek en 
ruimte moeten daarom heel goed geregeld zijn; bij grote groepen vraagt 
dat vaak een apart logistiek team 

net als bij het kopen van een huis zijn voor de ruimte drie dingen van 
belang: locatie, locatie, locatie; de sfeer van de ruimte en de ligging 

moeten gastvrij en uitnodigend zijn en geschikt voor het doel van de 
bijeenkomst  

de zaal zelf moet geschikt zijn voor werk in de grote groep, meestal 
betekent dit: voldoende "blinde" muur die iedereen goed kan zien, om 
materiaal op te hangen voor het maken van een gedeeld beeld; een 
hulpmiddel voor selectie van een ruimte is deze checklist 

de focus ligt niet op het event maar op het traject: welke plaats heeft de 
bijeenkomst in het traject, wat gebeurt er met de uitkomsten 

aansluiting bij huidige 
situatie 

tempo afstemmen op het tempo van de organisatie 

niet meer beloven dan mogelijk is 

krachtige vragen formuleren die er toe doen  

commitment leiders en 
sponsors 

zorgen voor binding met leiding en huidige managementpraktijk 

sponsor opent en sluit een Large Group Intervention (meestal) 

 

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/checklist%20zaal%20voor%20Large%20Group%20Interventions.doc
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Wat is het systeem? Wie moet er bij betrokken worden? Hulpvragen om dit samen met 
opdrachtgever en/of een voorbereidingsteam te bepalen zijn: 

 wat is het vraagstuk? 

 wie heeft informatie? 

 wie heeft er belang bij? 

 van wie is succes van het traject ook afhankelijk? 

 wie is min of meer afhankelijk van de organisatie of gemeenschap? 

 van wie is de organisatie of gemeenschap zelf afhankelijk? 
 hoe willen we onze besluiten gaan nemen en met wie? 

De Vista Group in Engeland heeft handige overzichten gemaakt die kunnen helpen bij het 
ontwerpen van een Large Group Intervention:  

 Key stages in planning, designing and delivering a Large Group 

Intervention 

 Working with design teams 

Mike Pedler geeft in een diapresentatie een mooi voorbeeld van trajectontwerp in de 
gezondheidszorg 

Hulpmiddelen voor het organiseren, zoals voorbeelden van uitnodigingen, programma's, 
draaiboeken, checklisten en werkvormen vindt u onder de knop bronnen, bij tools.   

Rol van de leiders  

Een slecht leider wordt door het volk veracht.  
Een goed wordt door het volk geprezen. 

Een groot leider is iemand waarbij het volk zegt: we hebben het zelf gedaan. 
- Lao Tse - 

In een LSI-traject blijft de beslissingsbevoegdheid in principe bij de leiders, managers. 

Uitgangspunt is dat de leiding bereid is om te werken met de inbreng vanuit het 

"systeem". De verantwoordelijkheid voor acties en resultaten ligt bij de deelnemers 

(waar de leiders ook toe horen) zelf, ieder vanuit zijn eigen rol. Het is van belang dat de 

leiding duidelijkheid geeft over de speelruimte in de besluitvorming voor de diverse 
groepen belanghebbenden. De rol van de leiders is: 

 laten zien dat ze achter de principes van het LSI staan, door ondermeer een Large 

Group Intervention te openen en af te sluiten 
 duidelijk aangeven wat hun gedachten zijn over de verandering, wat zij denken 

dat nodig is. 
 actief deelnemen in een LGI vanuit hun eigen rol, als onderdeel van real time 

veranderen; zie bijvoorbeeld het artikel MT in de fishbowl, waarin een 

managementteam een "life" MT-vergadering houdt om te laten zien wat hun 

overwegingen zijn 
 krachtige vragen formuleren voor het traject, eventueel samen met 

voorbereidingsgroep en facilitator 

http://www.vista.uk.com/whatwedo/largegroups/planning.php
http://www.vista.uk.com/whatwedo/largegroups/planning.php
http://www.vista.uk.com/whatwedo/largegroups/designteams.php
http://www.diabetes.nhs.uk/downloads/Diabetes_Network_Development_Mike_Pedler.ppt#37
http://www.diabetes.nhs.uk/downloads/Diabetes_Network_Development_Mike_Pedler.ppt#37
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/start%20bronnen.htm
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Hoe weet ik als leider of het werkt? 

Word ik niet publiekelijk in verlegenheid gebracht door lastige 

conflicten en confrontaties?  

Hoe veel tijd gaat het me kosten? 

Vista geeft antwoorden op deze vragen in een beknopt 

artikel Interactive Large Group Conferencing - a leaders 

perspective(download pdf 79 kb). Bron: Vista Consulting 

Team, www.vista.uk.com 

Wat zijn krachtige vragen? Juanita Brown et al. heeft hierover een mooie leidraad 

geschreven: The art of powerful questions (download, pdf 285 kb). Kenmerken van 

krachtige vragen zijn: 

 eenvoudig en helder geformuleerd 

 zetten aan tot denken 

 maken energie los 

 brengen focus aan voor onderzoek 

 brengen veronderstellingen naar boven 

 openen nieuwe mogelijkheden 

Rol facilitator 

"Every time I intervene, I deprive a group member of the chance to do something 
important." - Jim Elliott - 

Wat moet een facilitator van een grote groep allemaal kunnen? Hoe ga ik om met lastige 
mensen in een bijeenkomst? Wat doe ik als het niet loopt zoals gepland?  

De facilitator maakt het mogelijk dat anderen goed kunnen werken, hun doelen kunnen 

bereiken. In een LSI-traject ligt de verantwoordelijkheid voor het succes niet bij de 

facilitator alleen, maar bij alle deelnemers gezamenlijk. Dat vraagt een bescheiden 

houding en het loslaten van een adviseursperspectief of trainersperspectief. De facilitator 

heeft niet de antwoorden, maar stelt vragen en trekt daarbij zo min mogelijk aandacht. 

Het werk wordt voor een belangrijk deel gedaan in kleine groepen of tafelgroepen die 

zichzelf faciliteren. Het succes zit daarmee voor het grootste deel in een zorgvuldige 

voorbereiding. Ook daar deelt de facilitator zijn of haar verantwoordelijkheid, met de 

voorbereidingsgroep.  

Mike Bell heeft een mooi artikel geschreven over de rol van de facilitator (download 

hier). Hij vergelijkt de rol van de facilitator met die van een animator. De animator 

maakt "shamaan-achtige" tochten naar andere werelden. Tochten binnen de groep door 

waarnemingsvermogen, gevoeligheid, verbeeldingskracht, antwoorden die vanuit de 

eigen spirituele kracht komen, door bewust aanwezig te zijn. Tochten buiten de groep in 

onderzoek, deelnemen aan netwerken en op internet. De animator neemt zijn/haar 

ervaringen mee terug voor de groep. Dat vraagt interne discipline, betrokkenheid, 
continu leren en zelfbewustzijn.  

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/vista_leaders.pdf
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/vista_leaders.pdf
http://www.vista.uk.com/
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/the%20art%20of%20powerful%20questions.pdf
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/future%20search%20seeking%20a%20conceptional%20framework.pdf
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/future%20search%20seeking%20a%20conceptional%20framework.pdf
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Harrison Owen, de grondlegger van Open Space, beschrijft de taak van de facilitator als 

het "kanaliseren van de levensgeest" door "de ruimte vast te houden", een aanwezige die 

de groep in staat stelt zich bewust te zijn van een plaats waarin alles wat zich voordoet 

moet gebeuren. Interventies worden zo gedaan dat ze consistent zijn met de Spirituele 
levens-energie in de groep.  

Tonnie: Ik heb ervaren dat het cruciaal is dat je zelf gelooft in de mogelijkheden van de 

groep en dat ook duidelijk laat merken. Mijn eigen houding moet ook uitstralen dat ik er 

zelf in geloof.  

Enkele richtlijnen en tips voor het faciliteren van een LSI-traject en een Large Group 
Intervention: 

aandachtspunten richtlijnen en tips 

voorbereiding is meer 

dan de helft van het 

werk 

 aansluiten bij de cultuur 
 gedeelde verantwoordelijkheid ensceneren 
 vertrouw op je eigen voorbereiding 

werken met de 

voorbereidingsgroep (en 

opdrachtgever) 

 laat je niet verleiden door tijdsdruk of de focus op een 

event of onwennigheid met niet-rationele werkvormen) 

om de principes van LSI los te laten; hou vast aan 

voldoende diversiteit in deelnemers (afspiegeling van 

het systeem), het verkennen van de context van een 

vraagstuk in tijd en omgeving en het aanspreken van 

een zo breed mogelijk register van kwaliteiten van 

mensen 
 heb aandacht en begrip voor het soort "rouwproces" dat 

met name bestuurders en managers doorlopen als een 

fundamenteel andere benadering wordt gevraagd 
 opdrachtgevers willen vaak "concrete resultaten" zien; 

benoem die duidelijk en sluit aan bij voor hen 

vertrouwde termen 
 als er een zekere scepsis is in het begin: vraag om 

vertrouwen en openheid om verrast te worden, maar ga 

niet overtuigen 
 demonstreer de principes van LSI ook in de 

voorbereidingsgroep, in plaats van erover te praten; 

maak bijvoorbeeld samen met de voorbereidingsgroep 

een tijdlijn waarin cruciale momenten en beoogde 

resultaten worden aangeven; het vormt een mooi 

uitgangspunt voor verdere ontwerp vragen: waarom 

willen we dat, wie hebben we daarvoor nodig, wat 

moeten we daarvoor doen etc.; of andere gezamenlijke 

visualisaties zoals een mindmap,  
 zeg nee als de opdrachtgever/sponsor hier niet mee 

akkoord gaat 

faciliterende houding  je houding is belangrijker dan de inhoud van je woorden 
 accepteer mensen zoals ze zijn, niet zoals je zou willen 

dat ze zijn 
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aandachtspunten richtlijnen en tips 

 geen oordelen uitspreken: ieders waarheid is waar en 

de mening van de facilitator is niet relevant 
 maak geen analyses of samenvattingen 
 vermijd het woordje "ik", zeg niet "ik wil...", maar 

"willen jullie...." 
 vermijd "schools" gedrag (loop niet tussen de tafels 

door als groepen bezig zijn) 
 gebruik aansprekende metaforen in plaats van abstracte 

teksten 
 geloof in je eigen vermogen om een goede facilitator te 

zijn 
 faciliteren kan ondankbaar werk zijn; als het goed loopt 

heeft men het gevoel dat het vanzelf ging 

omgaan met conflicten 

en meningsverschillen 
 zorgen, verwarring, pijn niet weg willen nemen, maar er 

in mee contact zijn 
 conflicten verhelderen, niet oplossen; diepgaande 

conflicten kunnen niet even gefikst worden maar vragen 

wel aandacht;  een flap met "onopgeloste 

vraagstukken" kan helpen 
 stel vragen om begrippen tastbaar te maken: kan je 

een voorbeeld geven? waaraan merk je dat? wat heb je 

gezien? wat zou je willen zien? 
 focus op de gezamenlijke taak 

flexibiliteit  ga om met wat zich voordoet, niet met wat zich zou 

moeten voordoen 
 niet willen motiveren als de energie in de groep weg is, 

maar vragen hoe dat komt en het programma waar 
nodig bijstellen 

resultaten  krachtige vragen formuleren (zie leidraad: The art of 

powerful questions) 
 geef duidelijke instructies, op een manier die aansluit 

bij de cultuur; liefst op verschillende manieren 

aanbieden (vertellen, op papier, met plaatjes) 
 mensen uitnodigen om hun bijdrage te leveren 
 vraag of iemand de tijd in de gaten wil houden als dat 

nodig is 
 werk in het hier en nu: zoveel mogelijk real time 

veranderen 

Meer over faciliteren: zie de handleiding Basic Facilitation Skills van de IAF en het 

boek “Don’t just do something, Stand there” van Marvin Weisbord en Sandra Janoff.  

../../../../../../Tonnie/Documents/mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/the%20art%20of%20powerful%20questions.pdf
../../../../../../Tonnie/Documents/mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/the%20art%20of%20powerful%20questions.pdf
../../../../../../Tonnie/Documents/mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/Basic%20Facilitation%20Skills.pdf
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Wat zijn Large Group Interventions?  

Large Group Interventions (LGIs) omvatten een breed scala aan methoden. Van heel 

gestructureerd (Future Search, Conference Model®, Search Conference) tot vrijwel open 

(Open Space) en alles daar tussen in (o.a. Real Time Strategic Change, 
World Café).  

De aanbevelingen/voorschriften voor gebruik verschillen nogal, 

afhankelijk van de auteur. Ons motto is: "kook" met de principes en doe 

je voordeel met de recepten. Na inventarisatie vanuit verschillende 

bronnen (zie Tips) hebben we een mindmap gemaakt voor de keuze van 

een Large Group Intervention methode (klik figuur om te vergroten). Sommige LGI 

methoden zijn ook goed te gebruiken voor kleinere groepen. 

Large Group Intervention Conventionele conferentie 

Voorbereiding met een dwarsdoorsnede 
van het systeem (liefst met externe 
partijen erbij) in kwestie 

Voorbereiding door een groep 
managers in overleg met de adviseur, 
of door een adviseur. 

Ieders waarheid is waar. In dialoog leren 
van elkaars visie en perspectief. 
Verschillen in beelden zijn positief en 
dragen bij tot collectief leren. 

Er wordt vooral gediscussieerd en 
gedebatteerd. De één heeft meer gelijk 
dan de ander en verschillen worden als 
probleem gezien. 

Er wordt veranderd in het hier en nu. Er wordt gepraat óver verandering. 

Iedereen die betrokken is bij het 
probleem of vraagstuk wordt 
uitgenodigd. Er ligt veel kennis op de 
werkvloer. 

Medewerkers van de werkvloer worden 
thuisgelaten. Je moet hen niet lastig 
vallen met strategische kwesties. 

De (emotionele) betekenis van het 
onderwerp is net zo belangrijk als de 
inhoud. De focus ligt op het creëren van 
een gemeenschappelijk kennissysteem 
omtrent verleden, heden en toekomst en 
de weg om de toekomst waar te maken. 

De inhoud van het vraagstuk is het 
belangrijkst. De focus ligt vooral op 
probleemoplossing en het maken van 
plannen die later door anderen worden 
uitgevoerd. 

Een adviseur faciliteert de bijeenkomst 
en zorgt ervoor dat de groep goed kan 

De conferentie wordt geleid door een 
krachtige voorzitter, die het proces kan 

../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/wat%20zijn%20LGIs.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/wat%20zijn%20LGIs.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/wanneer%20LGI.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/future%20search.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/open%20space.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/world%20cafe.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/RTSC.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/meer%20LGIs.htm
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Large Group Intervention Conventionele conferentie 

werken. beheersen en de touwtjes goed in 
handen houdt. 

Leren van elkaar, de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijk kennissysteem, 
is leuk op zich zelf en geeft energie. 
Spelletjes worden alleen gebruikt ter 
ondersteuning van het leerproces. 

Incentives, spelletje en allerlei toeters 
en bellen moeten er voor zorgen dat 
deelnemers de conferentie leuk vinden. 

De conferentie maakt een onlosmakelijk 
onderdeel uit van een geheel, dat voor 
iedereen helder is en op een aantal 
principes is gestoeld. 

De conferentie kan op zichzelf staan. 
Het belangrijkste is dat "er eens goed is 
gediscussieerd" of dat er een lijst met 
voornemens uit komt. 

Bewerkt naar Rob de Wilde & Annemiek Geverink, De Large Scale Intervention 

"Dat wat de LGI-methoden bindt is de wijze waarop middels participatie van alle 

betrokkenen, in constante dialoog en middels het delen van zoveel mogelijk kennis, 

ervaring en ideeën, mensen weer kunnen verbinden met elkaar en de werkelijkheid 

waarin we leven." Citaat van Lieven Callewaert & Bart Gevers uit hun artikel Het verrijken van verschil. 

Future Search  

Future Search is een planningsbijeenkomst, waarin mensen hun capaciteiten snel in actie 

kunnen omzetten. Het ontwerp van de bijeenkomst is sterk gestructureerd, gebaseerd op 

principes en ervaringen die gedurende 50 jaar getest zijn in veel verschillende culturen. 

De bijeenkomst duurt 16 uur, verdeeld over drie dagen. De twee overnachtingen vormen 

een essentieel onderdeel van het planningsproces. Marvin Weisbord en Sandra Janoff 

noemen dit proces "riding the rollercoaster". Wederzijds leren onder belanghebbenden 

vormt de katalysator voor vrijwillige acties en opvolging. Future Searches zijn over de 

hele wereld en in alle sectoren 

gehouden. Zelfs als een situatie 

hopeloos lijkt kan een Future Search 

nieuwe hoop en energie voor 

verbetering los maken.  

Tijdens een Future Search wordt het 

verleden in beeld gebracht met het 

maken van een timeline. Alles wat een 

rol speelt in het heden wordt met 

behulp van Mindmapping. Zie tools en 

het artikel mindmapping in 8 easy 

steps. Daarna worden ideale toekomstscenario's opgesteld. Deze worden gedeeld met de 

alle aanwezigen. Vervolgens worden actie plannen uitgewerkt om gezamenlijk te werken 

aan een realiseerbare route naar een gewenste toekomst.  

Er wordt afwisselend gewerkt in zelfsturende gemengde tafelgroepen, meer uniforme 

stakeholder groepen en plenair in de grote groep. In Future Search staat het vinden van 

"common ground" voorop, om vandaar verder te kunnen werken aan een gewenste 
toekomst.  

De website van the Future Search Network geeft uitgebreide informatie over 

achtergronden, principes, voorwaarden voor succes en ervaringen. Zie ook 

informatietips over Future Search.  

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/bronnen%20Artikelen.htm
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/tools.htm
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/mindmapping%20in%208%20easy%20steps.pdf
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/mindmapping%20in%208%20easy%20steps.pdf
http://www.futuresearch.net/
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/tips%20future%20search.htm
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Open Space Technology  

Open Space Technology (OST) is een methode die de kennis en ervaringen van 

deelnemers mobiliseert en waarmee grote groepen (5-1000) complexe problemen in 1 

tot 3 dagen kunnen oplossen. De methode is ontwikkeld door Harrison Owen. Het viel 

hem op dat van veel bijeenkomsten en congressen de koffiepauzes en lunches het meest 

gewaardeerd werden en de beste contacten opleverden. Wat als we een bijeenkomst 

organiseren waarin de energie en enthousiasme van een goede koffiepauze 
gecombineerd wordt met wezenlijke actie en resultaten van een goede vergadering? 

OST biedt een minimum aan structuur en is daarmee de meest ongestructureerde vorm 

van de Large Group Interventions. Maar dat is niet hetzelfde als vrijblijvend. In 

tegendeel. OST doet een beroep op passie en eigen verantwoordelijkheid van de 

deelnemers. In onze ervaring is Open Space een uitermate geschikte vorm voor 

vraagstukken met een grote diversiteit aan belangen en culturen, zoals in 

capaciteitsopbouwwerk en netwerkverbanden. Maar ook in Fortune top 500 bedrijven zijn 

goede ervaringen met Open Space (lees het boeiende verhaal van Kenneth Moore bij 

een groot energiebedrijf). De deelnemers kunnen ieder op hun eigen manier en op hun 
eigen tijd bijdragen. Meer informatie over Open Space: zie bronnen 

Er bestaat een wereldwijd netwerk van mensen die met Open Space werken. Via 

de OSLIST  vindt dagelijks een levendige discussie plaats en worden ervaringen en 

hulpmiddelen uitgewisseld. Open Space facilitators vind je op de OS World Map. 

The World Café  

"We learn, adapt, and bring forth our worlds through the networks of conversation in 
which we participate". - Humberto Maturana -  

Wat als het meeste werk geregeld wordt in informele gesprekken? Op welke plaatsen 

heeft men de meest betekenisvolle, waardevolle gesprekken? Vaak is dat in 

ongedwongen omstandigheden, met de benen op tafel. Zoals in een café met vrienden of 

bij de koffieautomaat met collega's. De methodiek van The World Café zorgt ervoor dat 

een (grote) groep mensen die elkaar anders niet of nauwelijks zouden spreken in korte 

tijd van gedachten wisselen over een bepaald vraagstuk. Dat kan zijn op een conferentie 

van professionals over de hele wereld (zie foto's hieronder), in een bijeenkomst van 

vertegenwoordigers van bedrijven uit verschillende landen, of diverse groeperingen uit 
een gemeenschap.  De zeven richtlijnen voor een World Café zijn: 

 maak de context duidelijk 

 schep een gastvrije sfeer en ruimte 

 verken vragen die er toe doen 

 nodig iedereen uit om bij te dragen 

 verbindt de diverse perspectieven 

 luister gezamenlijk naar patronen 
 deel collectieve ontdekkingen 

In een café-achtige setting, waar men zich welkom en gemakkelijk voelt, spreken 

mensen in wisselende tafelgroepen met elkaar over een thema of vraag. Een krachtige 

vraag, die iedere aanwezige aangaat, ligt aan de basis van het succes. Een tafel-host 

http://www.itstime.com/may2005.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/bronnen%20Websites.htm
http://www.openspaceworld.org/
http://www.openspaceworld.org/wiki/wiki/wiki.cgi?EmailDiscussionGroups
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brengt verbinding tussen de opeenvolgende gesprekken. De facilitator helpt aan het eind 

om de conclusies en antwoorden te verzamelen die als het ware komen bovendrijven of 

reacties die in de lucht hangen.  

Het is een krachtige methode omdat veel mensen in relatief korte tijd hun bijdrage 

kunnen leveren. Het organiseren van een World Café is eenvoudig, vergeleken met 

andere LGI methoden. Het draait vooral om de kunst van het gastheer/gastvrouw zijn. 

Meer over de methodiek: zie tips. Impressie van het World Café tijdens Sol Global Forum 

2005 in Wenen: 

   
 

Juanita Brown principes programma afspraken maken 

  
  

start verslag napraten met grote groep 

Real Time Strategic Change (Whole Scale Change TM) 

Real Time Strategic Change (RTSC) is de meest flexibele Large Group Intervention 

methodiek. De terminologie is wat verwarrend. Volgens sommigen gaat het om een LGI, 

anderen bedoelen het hele LSI-traject ermee. Hoe dan ook: De invulling van het traject 

is maatwerk, dat in hoge mate samen met een voorbereidingsgroep/planningsgroep en 

de opdrachtgever wordt vormgegeven. De voorbereidingsgroep bestaat uit een 

afspiegeling van belanghebbenden. Door de grote flexibiliteit kan een RTSC traject 

gecombineerd worden met onderzoeken door experts en allerlei andere werkvormen en 

methoden. Op voorwaarde dat de basisprincipes van een LSI-traject overeind blijven. In 

de literatuur over RTSC kom je vaak de "veranderformule" tegen als voorwaarde voor 
succes: 

D x V x F > R  

(The Dissatifaction with current situation multiplied by the Vision of possibilities and 
taking First Steps must be greater than the Resistance to change) 

Waterschap De Dommel heeft een RTSC traject gevolgd om tot een keuze van secundaire 

arbeidsvoorwaarden te komen, passend bij de ambitie van het MT om tot de beste 

werkgevers van Nederland te gaan behoren. Ruud Viergever (secretaris-directeur): 

"........De grootste winst zit in het proces van samenwerking tussen MT en medewerkers, 

in de betrokkenheid van de medewerkers bij het meedenken en kiezen. Er is een 

gezamenlijke terminologie ontstaan......". Lees meer in het artikel MT in de fishbowl. 

../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/tips%20World%20Cafe.htm
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/images/Juanita%20Brown%20World%20Cafe%20Vienna.JPG
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/images/flap%20principes%20world%20cafe.JPG
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/images/poster%20getekend%20programma.JPG
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/images/tafel%20en%20afspraken%20maken,%20World%20cafe%20Vienna.JPG
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/images/posterverslag%20world%20cafe.JPG
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/images/Vienna%20world%20cafe%20friday.JPG
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/MT%20in%20de%20fishbowl.pdf
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Meer Large Group Intervention methoden  

Er is nog een groot aantal ander LGI-methoden. Van de meest bekende vindt u een 

samenvatting van principes en gebruik op een methode kaart in de Toolbox LGI-
methoden. 

     

Search Conference Conference Model Real Time Work 
Design Participative Design Simu Real 

Zie verder onder bronnen.  De praktijktraining LSI die wij aanbieden is voor een 

belangrijk deel vormgegeven als Search Conference. Zie trainingen.   

 

 

  

  

  
 

 
Opzet praktijktrainingen faciliteren van LSI-trajecten 

De praktijktraining is gericht op toepassing en leren faciliteren van LSI-trajecten in de 

eigen werkpraktijk. We bieden eenmaal per jaar een training met open inschrijving aan 

via de Society for Organizational Learning Netherlands, Sol-Neth. De training kan ook in 

company verzorgd worden. De opzet en inhoud worden dan samen met u afgestemd op 

uw specifieke doelen.  

Eigenlijk is training het goede woord niet, het gaat om een praktijktraject waarin we 
zoveel mogelijk werken volgens de principes van LSI: 

 verleden, heden en toekomst van de eigen werkpraktijk worden met elkaar 

verbonden  
 aanspreken van een diversiteit aan capaciteiten, in ruimte voor spontaniteit en 

creativiteit  
 action learning: leren door samen te doen in plaats van erover praten 
 versterken reflectievermogen  
 streven naar veranderen in het hier en nu  
  flexibiliteit in design en uitvoering 
  ruimte voor cultuurverschillen 

../../../../proefschrift/projecten/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/images/meer%20L13.gif
../../../../proefschrift/projecten/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/images/kaart%20conference%20model%20groot.gif
../../../../proefschrift/projecten/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/images/kaart%20real%20time%20work%20design%20groot.gif
../../../../proefschrift/projecten/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/images/kaart%20participative%20design%20groot.gif
../../../../proefschrift/projecten/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/images/kaart%20simureal%20groot.gif
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/start%20bronnen.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/start%20trainingen.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/start%20trainingen.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/opzet%20trainingen.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/open%20training.htm
../../../../proefschrift/projecten/LSI%20Netherlands/werving/website/Mijn%20websites/Large%20Scale%20Interventions/in%20company%20training.htm
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/open%20training.htm
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/wat%20is%20sol.htm
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/in%20company%20training.htm
../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/in%20company%20training.htm
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De praktijktraining bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Inleiding: inlezen, reflectie op ervaringen en verwachtingen 

2. Een tweedaagse training (5 dagdelen)  

3. Werken aan vervolgactiviteiten in de eigen werkpraktijk, bijvoorbeeld het kiezen 

van een pilotproject LSI of het organiseren van een Large Group Intervention in 

een lopend veranderingstraject 

4. Verdieping rondom eigen vraagstukken en uitbreiding werkvormen ongeveer twee 

maanden na de tweedaagse (in overleg met deelnemers) 

5. Werken aan pilots/vervolgactiviteiten (specifiek per deelnemer) 

6. Trainingsdag met verdieping aan de hand van ervaringen, na enige maanden (in 

overleg met deelnemers) 

We kunnen u als deelnemer ook ondersteunen bij het organiseren en faciliteren van een 
LSI-traject in uw praktijk, zie trajecten.  

In company training  

Net als in een LSI-traject vinden wij dat een (trainings)activiteit niet op zichzelf kan 

staan. Een training wordt pas effectief als er integratie met de eigen praktijk plaatsvindt. 

Daarom hebben wij gekozen voor een traject waarin een trainingssituatie direct 

verweven wordt met de werkpraktijk. Een voorbeeld van een traject:  

 

../../../../proefschrift/projecten/mijn%20websites/largescaleinterventions/start%20trajecten.htm
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Bij een in company training kunnen facilitators, adviseurs, beleidsmedewerkers, 

managers direct aan de slag met lopende of voorgenomen opdrachten. En hun 

organisatie of gemeenschap laten profiteren van de training. Er zijn goede mogelijkheden 
voor een in company training in organisaties in de sectoren: 

 ontwikkelingssamenwerking 
 bedrijven 
 consultancy 
 overheden 

 gemeenschapsontwikkeling 
 milieuorganisaties 
 gezondheidszorg 
 onderwijs 

 Wij verzorgen graag een kennismakingsbijeenkomst voor u. Via SoL Academy 

verzorgen we regelmatig korte introductie workshops.  

   
World Café Search Conference 

Tonnie:  

"Begin 2005 is een trainingstraject gestart voor onderwijsadviseurs van het CPS. Zij 

begeleiden het onderwijsveld op allerlei fronten. We startten met veertien adviseurs van 

verschillende afdelingen in een tweedaagse training. Hun opdracht is om effectieve 

methoden te ontwikkelen voor ondermeer visie- en strategievorming op scholen en in 

samenwerkingsverbanden. Na de tweedaagse zijn enkele LSI-pilots gestart. Op een 

school die ouders en omgeving wil betrekken bij de toekomst van de school. In een 

traject om docenten en leerlingen te betrekken bij vernieuwing van de onderbouw. Om 

de samenwerking tussen scholen en instellingen succesvoller te laten zijn in het 

realiseren van maatschappelijke stages. Daarnaast hebben verschillende adviseurs een 
World-Café of een andere Large Group Intervention georganiseerd.  

Tijdens de training hebben we ook een World-Café gehouden. Een van de deelnemers: 

Dit zouden we vaker moeten doen. We kennen elkaar wel, maar we nemen eigenlijk 

nooit de tijd om te praten over waar we ons zorgen over maken en hoe we de toekomst 

zien voor ons werk. Tijdens de terugkomdagen bespreken we ervaringen, vragen en 

mogelijkheden voor vervolg. Ook tussendoor is ondersteuning op afroep gegeven".  

Open trainingen 

Praktijktraining organiseren en faciliteren LSI-trajecten 

Via de Society for Organizational Learning (zie wat is SoL?) verzorgen wij een 

praktijktraining "Large Scale Interventions" met open inschrijving. De eerstvolgende 

praktijktraining : zie www.solonline.nl . De driedaagse wordt gehouden in Hotel de 

Guldenberg in Helvoirt. Werkwijze en plaats van verdiepingsbijeenkomsten van een 

dagdeel worden in onderling overleg afgesproken. De training LSI is bedoeld voor 

http://www.solacademy.nl/
http://www.cps.nl/
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/wat%20is%20sol.htm
http://www.solonline.nl/
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ervaren adviseurs, managers, trainers, facilitators en onderzoekers die met LSI aan de 

slag willen. SoL-leden, Ooa leden en NVO2-leden kunnen inschrijven tegen een 

aantrekkelijk gereduceerd tarief. We werken met maximaal 20 deelnemers per training. 
Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Introductieworkshop LSI 

Voor managers, adviseurs, trainers, opleiders e.a. die eerst willen weten of LSI iets kan 
betekenen voor hun praktijk bieden we een introductieworkshop van een dagdeel.  

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/contact.htm
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Websites 

  

LSI in het algemeen 

www.tonnievandezouwen.nl/wiki 

 informatie over werkzame bestanddelen en de effecten van LSI 

 beschrijving onderzoeksproces voor het ontwikkelen van een 'bijsluiter' 
voor een interventie  

www.co-intelligence.com 

 collectieve intelligentie 

http://www.vista.uk.com/services/diverse-approaches.php 

 beschrijving van Large Group Interventions 

 stappen in design 

 werken met een design team 

 tips voor logistiek 

 vermijden van "death by feedback" in Large Groups 

www.chrisribbius.nl/dialoog.html 

 interessante site met methoden en tips om met een (grote) groep 

boeiende gesprekken te voeren 
 artikelen en links naar websites over het gedachtegoed van LSI  

http://www.diabetes.nhs.uk/downloads/Diabetes_Network_ 

Development_Mike_Pedler.ppt#1 

 diapresentatie van een verandertraject in de gezondheidszorg met 

whole systems change, van Mike Pedler 
 goede uitleg van principes van LSI 

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/bronnen%20Websites.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/bronnen%20Artikelen.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/bronnen%20Boeken.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/bronnen%20Tools.htm
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/bronnen%20Netwerken.htm
http://www.tonnievandezouwen.nl/wiki
http://www.co-intelligence.com/
http://www.vista.uk.com/services/diverse-approaches.php
http://www.chrisribbius.nl/dialoog.html
http://www.diabetes.nhs.uk/downloads/Diabetes_Network_Development_Mike_Pedler.ppt#1
http://www.diabetes.nhs.uk/downloads/Diabetes_Network_Development_Mike_Pedler.ppt#1


 

 
 

 

 
Printversie website www.largescaleinterventions.com , Tonnie van der Zouwen, 30 september 2013 34 

Future Search 

www.futuresearch.net 
 beschrijving methode Future Search 
 condities voor succes 
 verhalen en foto's van FS van over de hele wereld en in alle sectoren 
 netwerk activiteiten 

  
Open Space 

www.openspaceworld.org 
 wereldkaart met facilitators 

 tools en tips voor Open Space 

 boeken en video's 
www.openspaceworld.ning.com 

 Open space Technology World Community 

 portal naar netwerken over Open Space Technology 
 blogs, events en hulpmiddelen 

http://www.openspaceworld.com/users_guide.htm 

 beknopte handleiding voor Open Space, van Harrison Owen 

http://www.itstime.com/may2005.htm 

 toepassing van  Open Space in grote bedrijven 

 fascinerend verhaal van de ervaring van Kenny Moore met Open Space 
in een Top 500 bedrijf 

The World Café 

www.theworldcafe.com 
 methodiek World Café 
 voorbeelden en aanwijzingen 

  
RTSC/ Whole Scale Change 

www.wholescalechange.nl 

 beschrijving Whole Scale Change 

 case beschrijvingen 
 uitgebreide draaiboeken voor conferentie 

Ander LGI methoden 

www.axelrodgroup.com/case_studies.shtml 

 Case studies, drie korte beschrijvingen van verandertrajecten bij 

bedrijven met gebruik van de Conference Model© 

www.nmsu.edu/~iirm/articles/cabana2.html 
 beschrijving Participative Design 

 

http://www.futuresearch.net/
http://www.openspaceworld.com/
http://www.openspaceworld.ning.com/
http://www.openspaceworld.com/users_guide.htm
http://www.itstime.com/may2005.htm
http://www.theworldcafe.com/
http://www.wholescalechange.nl/case.html
http://www.axelrodgroup.com/case_studies.shtml
http://www.nmsu.edu/~iirm/articles/cabana2.html
http://www.nmsu.edu/~iirm/articles/cabana2.html
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Artikelen over Large Scale Interventions 

Auteur(s) Jaar Titel Onderwerpen Bron Gebruik 

Schein, 
Edgar H. 

1995 Kurt Lewin's change 
theory in the field and in 
the classroom: notes 
toward a model of 

managed learning 

Principes 
Change 
theory, action 
learning 

 www.solonline.or
g   

download 

artikel (doc 106 kb) 

Goed artikel over het 
ontwerpen en uitvoeren 
van een leertraject, 
verandermanagement 

leren in de praktijk. 

Leith, 
Martin 

2004 Leith Guide to Large 
Group Intervention 
Methods 

Principes, LGI 
Methoden 

download artikel 

(pdf 158 kb) 

Principes, beschrijving 
methodieken, 
vergelijking, 
toepassingen 

Brown, 
Juanita & 
Isaacs, 
David & 

Margulies, 
Nancy 

2002 Strategic Questioning: 
engaging people's best 
thinking 

Principes Tijdschrift Systems 
Thinker, vol 13 no. 
9 nov. 2002 

Strategische vragen 
formuleren voor LSI 

Brown, 
Juanita & 
Isaacs, 

David 

1996 Conversation as a core 
business process 

Principes Tijdschrift Systems 
Thinker vol 7 no. 
10, dec. 1996/ jan. 

1997 

Hoe organisaties 
opgebouwd worden uit 
conversaties 

Vogt, Eric 
E. & Brown, 
Juanita & 

Isaacs, 
David 

2003 The art of powerful 
questions 

Principes download 
artikel (pdf 285 kb) 

Handleiding  van 18 
pagina's voor het 
formuleren van 

krachtige vragen, met 
uitleg over de effecten in 
verschillende situaties 

Callewaert, 

Lieven & 

Gevers, 
Bart 

2006 Het verrijken van 

verschil 

Principes, 

diversiteit 

Tijdschrift Develop 

nr.1-2006 

Large Group 

Interventions als 

platforms met ruimte 
voor verschil en dialoog, 
voor de spanning en 
verschillen, tussen 
persoonlijke en 
collectieve behoeften 

Stey, Stef 2006 Participatie: een boeiend 
leerproces 

Principes, 
participatie 

Tijdschrift Develop 
nr. 1-2006 

Concepten en cruciale 
elementen voor 
participatieve 
ontwikkelingsprocessen 
in organisaties 

Owen, 
Harrison 

2002 The practice of peace; 
transformation and 
leadership 

Leiderschap,  
transformatie, 
Open Space 

www.practicepeac
eberlin.org 

download overhea

ds (pdf 6 Mb) 

Schitterende 
presentatie, zowel naar 
vorm (humor) als 
inhoud over omgaan 

met transformaties.  

Van toepassing op 
onszelf, onze 
organisaties en onze 
wereld. 
Gebruik van Open Space 
in transformaties. 

Ribbius, 
Chris 

2006 Tien bijeenkomsten die 
behoorlijk opknappen 
dankzij Dialoog: 8 - 800 

LGI Methoden, 
Dialoog 

Notitie 
download (pdf 45 
kb) 

Tien  vormen van 
bijeenkomsten die 
doorbraken op leveren, 
gebaseerd op principes 

http://www.solonline.org/res/wp/10006.html
http://www.solonline.org/res/wp/10006.html
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/Lewin's%20theory%20for%20change.doc
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/Lewin's%20theory%20for%20change.doc
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/leiths_guide_to_lgis.pdf
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/the%20art%20of%20powerful%20questions.pdf
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/the%20art%20of%20powerful%20questions.pdf
http://www.practicepeaceberlin.org/
http://www.practicepeaceberlin.org/
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/overheads%20Open%20Space%20practice%20for%20peace.pdf
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/Tien%20bijeenkomsten%20die%20behoorlijk%20opknappen%20dankzij%20Dialoog.pdf
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Auteur(s) Jaar Titel Onderwerpen Bron Gebruik 

van LSI 

Grieten, 
Styn & 
Lambrechts, 
Frank & 
Corthouts, 
Felix 

2006 Lessen uit een 
grotegroepsinterventie 

LGI Tijdschrift Develop 
nr. 1-2006 

Cruciale 
succesvoorwaarden 
ontleent aan een casus 
in de jeugdzorg 

Dewulf, Luk 
& 
Verheijen, 
Luc 

2006 Een 
organisatieveranderings-
proces op basis van een 
waarderende 
benadering; een LGI in 

een chemisch bedrijf 

LGI, 
Appreciative 
Inquiry 

Tijdschrijft M&O, 
themanummer 
interveniëren en 
veranderen 
mei/augustus 

2006 

Beschrijving  van een 
LGI gebaseerd op 
Appreciative Inquiry 

Ribbius, 
Chris 

1995 Open Space Open Space Opleiders in 
Organisaties, Capita 
Selecta afl. 22 

download (pdf 144 
kb) 

Beschrijving van Open 
Space proces, voorbeeld 
als onderdeel van een 

management 
conferentie, rol 
begeleider 

Vliex, Carla 2006 Leren en veranderen in 
Open Space; dynamiek 

van en in een Open 
Space 

Open Space Tijdschrijft M&O, 
themanummer 

interveniëren en 
veranderen 
mei/augustus 
2006 

Theoretische 
achtergronden, 

dynamiek van het 
proces, werkzaamheid 
en begrenzingen 

Margulies, 
Nancy 

1998 A few Café recipies The World 
Café 

download (pdf 34 
kb) vanwww.thew
orldcafe.com 

Organiseren World Café 
voor verschillende 
doelen 

Berdish, 
David 

2001 Learning and leading 
through the badlands 

The World 
Café 

Tijdschrift Systems 
Thinker vol12 no. 3, 

april 2001 

Inzicht in complexiteit 
van problemen 

Brown, 
Juanita & 
Isaacs, 

David & the 
world café 
community 

2001 The World Café: living 
knowledge through 
conversations that 

matter 

The World 
Café 

Tijdschrift Systems 
Thinker, vol 12 no. 
5 june/july 2001 

Principes en werkwijze 
World Café 

 

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/Ribbius,%20Open%20Space.pdf
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/CafeRecipes.pdf
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/CafeRecipes.pdf
http://www.theworldcafe.com/
http://www.theworldcafe.com/
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Boeken  

Auteur(s) Jaar Titel Onderwerpen 

Zouwen, Tonnie 

van der 

2011 Building an evidence 

based practical guide to 

Large Scale Interventions. 

Towards sustainable 

change with the whole 

system 

Een bijsluiter voor LSI, 

gebaseerd op 6 jaar 

wetenschappelijk onderzoek. 

Met richtlijnen voor effectief 

gebruik voor, tijdens en na een 

veranderproces met LSI 

Cornelis, Arnold 1993 De logica van het 

gevoel  

Theorie, ontwikkelingsfilosofie 

Weick, Karl 1995 Sensemaking in 

organizations 

Theorie, principes van 

betekenisgeving 

Wierdsma, André 1999 Co-creatie van 

verandering 

Interactieve veranderstrategie, 

collectief leren  

Boonstra, Jaap & 

Caluwé, Léon de 

(red.) 

2006 Interveniëren en 

veranderen; zoeken 

naar betekenis in 

interactie 

Principes en methoden voor 

interactief veranderen; diverse 

LGI-methoden 

Nistelrooij, 

Antonie van 

1999 Collectief organiseren; 

een sociaal-

constructionistisch 

onderzoek naar het 

werken met grote 

groepen 

Wetenschappelijke 

positionering, toepassing LSI bij 

een elektriciteitsbedrijf 

Nistelrooij, 

Antonie van & 

Wilde, Rob de  

2008 Voorbij 

verandermanagement; 

Whole Scale Change, 

de wind onder de 

vleugels 

LSI algemeen 

Pedler, Mike e.a.  2003 Leading Change; A guide 

to whole systems working  

Goede beschrijving van 

theoretische achtergrond LSI 

en toepassingen voor 

maatschappelijke vraagstukken  

Axelrod, Richard 

& Axelrod, Emily 

M. & Beedon, 

Julie & Jacobs, 

Rober W. 

2004 You Don't have to do it 

alone; How to Involve 

Others to Get Things 

Done 

Een leidraad om te bepalen hoe 

en wie te betrekken om doelen 

te bereiken; bepalen 

stakeholders 

Bunker, Barbara 

B. & Alban, Billie 

T.  

1990 Large Group Interventions LGI's, beschrijving van  

methoden 

Bunker, Barbara 

B. & Alban, Billie 

T.  

2006 The handbook of large 

group methods; creating 

systemic chang in 

organizations and 

communities 

LGI's, beschrijving van 

trajecten, geordend naar soort 

vraagstuk 

Königswieser, 

Roswita & Keil, 

Marion (editors) 

2000 Das Feuer grosser 

Gruppen; Konzepte, 

Designs, Praxisbeispiele 

Bundel met theorie, haken en 

ogen van werken met LGI; met 

19 praktijkverhalen 
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Auteur(s) Jaar Titel Onderwerpen 

für Grossveranstaltungen 

Holman, Peggy & 

Devane, Tom 

(editors) 

1999 The Change Handbook; 

group methods for 

shaping the future 

Cases met LGI's, geschreven 

door diverse auteurs; matrix 

met selectiecriteria  

Weisbord, Marvin 

R. & Janoff, 

Sandra 

1995 Future Search; An Action 

Guide to Finding Comon 

Ground in Organizations & 

Communities 

Methode Future Search 

Weisbord, Marvin 

R. & Janoff, 

Sandra 

2007 Don't just do something, 

stand there; ten principles 

for leading meetings that 

matter 

Mooi boek over faciliteren van 

zinvolle bijeenkomsten  

Schweitz, Rita & 

Martens, Kim 

(editors) 

2005 Future Search in school 

district change; 

connection, community 

and results 

Methode Future Search 

Jacobs, Robert 

W. 
1994 Real Time Strategic 

Change; how to involve 

an entire organization in 

fast and far-reaching 

change 

Methode RTSC 

Dannemiller 

Tyson Associates 

2000 Whole-Scale Change; 

unleashing the magic in 

organizations 

Methode RTSC/ Whole Scale 

Change 

Dannemiller 

Tyson Associates 
2000 Whole Scale Change 

Toolkit; unleashing the 

magic in organizations 

Methode RTSC/ Whole Scale 

Change 

Bonsen, Matthias 

zur 

2003 Real Time Strategic 

Change; schneller Wandel 

mit grossen Gruppen 

Methode RTSC 

Owen, Harrison 1997 Open Space; a users 

guide 
Methode Open Space 

Owen, Harrison 1997 Expanding our now; The 

Story of Open Space 

Technology 

Het ontwikkelingsproces van 

Open Space 

Geurts, Jac & 

Caluwé, Léon de 

& Stoppelenburg, 

Annemieke 

2000 Changing organisations 

with gaming/simulation 
Methode voor gaming en 

simulatie 

Brown, Juanita & 

Isaacs, David 
2005   The World Café Methode van The World Café 
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Tools 
  

Video's/DVD's:  

  

Gebruik Onderwerpen Bron 

The children of 

Southern Sudan 

Video over twee 

Future Search 

conferenties, in 

opdracht van het 

United Nations 

Childrens Fund; 

ontroerend verhaal 

over hoop voor de 

toekomst 

  

Future Search www.futuresearch.net 

bekijk hier 

Discovering 

community in the 

Santa Cruz 

housing area; 

Video van het 

Future Search 

Network, over een 

Future Search 

traject voor 

betaalbare 

woningbouw in de 

regio Santa Cruz in 

California; de 

methodiek van FS 

komt goed in beeld 

  

Future Search www.futuresearch.net 

bekijk hier 

US West Open 

Space 

Nogal zakelijke 

DvD over het 

werken met Open 

Space bij 

vernieuwing van 

processen in een 

telecom bedrijf 

  

Open Space www.openspaceworld.org  

Circles of Change, 

a quiet revolution 

in Haiti 

Boeiende DvD over 

een grassroots 

beweging voor 

verandering van 

de kijk op 

leiderschap en 

educatie, met 

gebruik van 

Reflection Circles 

en Open Space, 

die duizenden 

mensen op Haiti 

bereikt.  

  

Open Space 

Reflection 

Circles 

www.openspaceworld.org  

www.circlesofchange.com 

  

Hulpmiddelen     Bron 

Toolbox kiezen van Large Group Intervention methode, download  

http://www.futuresearch.net/
http://www.allankobernick.com/fsn_videos/
http://www.futuresearch.net/
http://www.allankobernick.com/fsn_videos/
http://www.openspaceworld.org/
http://www.openspaceworld.org/
http://www.circlesofchange.com/
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/Toolbox%20LGI%20methoden.pdf
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mindmap overzicht en 9 methodiek kaarten met een 

samenvatting van kenmerken en toepassing 

  

  

Fotoshow van een grote Open Space 

in Wurzberg. Geeft een goede indruk 

van de stappen en werkwijze in de 

praktijk 

  

download 

  

source:  

www.transformation.de 

Erich Kolenaty 

  

Powerpoint presentatie Open Space tijdens SoL Dutch 

Open 2004 

download  

 

  

Meetings by Design; werkmap voor 

stimulerende, productieve en creatieve 

bijeenkomsten; Vista Consulting England 

  

bestel bij Vista 

of bij  

Amazon.co.uk 

Checklist kiezen van een zaal voor een Large Group 

Intervention 

  

download  

Software  Omschrijving Onderwerpen Bron 

Open Space-

Online®Real-time 

Conferencing  

Online Open Space 

organiseren 

Open Space www.openspace- 

online.com 

beschrijving werkwijze 

../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/OS%20Wuerzburg%20minimized.ppt
http://www.transformation.de/
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/presentatie%20%20Open%20Space.ppt
http://www.vista.uk.com/book/index.php
http://www.amazon.co.uk/
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/checklist%20zaal%20voor%20Large%20Group%20Interventions.doc
http://www.openspace-online.com/
http://www.openspace-online.com/
../../../../mijn%20websites/largescaleinterventions/documents/OpenSpace-Online_eBook_en.pdf
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Netwerken 

Netwerk Doel Website 

LSI research 

netwerk 

A platform for researchers, practitioners 

and clients about effectiveness of LSI.  

  

www.largescaleinterventions.ning.com  

Future Search 

Network 

A collaboration of hundreds of dedicated 

volunteers worldwide providing future 

search conferences as a public service; to 

help communities everywhere become 

more open, supportive, equitable and 

sustainable 

  

www.futuresearch.net/ 

network/index.cfm 

Open Space 

World 

Portal naar netwerken van practitioners 

en informatie over Open Space 

  

www.openspaceworld.ning.com  

OSLIST The OSLIST world-wide email 

listserve ...is a listserve for Open Space 

practitioners and friends from 

everywhere (really)... perhaps the most 

active and easiest place to connect with 

the living Spirit of Open Space and the 

OS community. 

http://www.openspaceworld.org/ 

wiki/wiki/wiki.cgi?EmailDiscussionGroups 

Participative 

Democratic 

Futures in the 

Americas 

(PDA) 

The PDA community represents a 

growing number of consultants, trainers 

and educators, organization managers, 

leaders and others who have adopted the 

principles of Participative Design as a 

means of creating a more democratic 

society and workplace. 

  

www.nmsu.edu/~iirm/pdahp.html  

International 

Association of 

Facilitators 

  

Netwerk voor facilitators in het 

algemeen;  informatie over faciliteren 

www.iaf-world.org  

Society for 

Organisational 

Learning 

(SoL) 

Een wereldwijd netwerk van mensen en 

organisaties met een passie voor 

mogelijkheden in capaciteitsontwikkeling 

van mensen en organisaties; rijke 

informatiebron over o.a. systeemdenken  

  

www.solonline.org  

SoL 

Netherlands 

Nederlandse fractal van SoL. 

Vertegenwoordigers van bedrijven, 

overheden en 

instellingen en personen wisselen hun 

ervaringen uit, ontwikkelen nieuwe 

concepten, doen onderzoek, werken aan 

capaciteitsopbouw. Voor inzicht en 

oplossingen in complexe vraagstukken in 

een snel veranderende wereld 

  

www.solonline.nl 

www.ning.solonline.nl (social community 

van SoL Neth leden) 

http://www.largescaleinterventions.ning.com/
http://www.futuresearch.net/network/index.cfm
http://www.futuresearch.net/network/index.cfm
http://www.openspaceworld.org/
http://www.openspaceworld.org/wiki/wiki/wiki.cgi?EmailDiscussionGroups
http://www.openspaceworld.org/wiki/wiki/wiki.cgi?EmailDiscussionGroups
http://www.nmsu.edu/~iirm/pdahp.html
http://www.iaf-world.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1
http://www.solonline.org/
http://www.solonline.nl/
http://www.ning.solonline.nl/


 

 

 

Wanneer Large Group Interventions gebruiken? 

  

Omstandigheden  
Laag Niveau eigenaarschap en commitment Hoog 

uidelijk Kwestie/ gewenste resultaten / route Onduidelijk 

Laag Complexiteit Hoog 

Weinig Onzekerheid Veel 

Ligt vast Uitkomst Open  

Enkelvoudig Belangengroepen/ agenda’s Meervoudig 

   

 Typische kwesties: we willen ….  

 dat iedereen in de organisatie 

onze visie kent 

 horen welke problemen medewerkers 

ervaren en hun suggesties om die 

problemen op te lossen 

 een gevoel van gemeenschap 

bewerkstelligen 

 dat mensen de noodzaak inzien 

van 25% kostenbesparing 

 dat mensen volgens de  nieuwe 

procedures gaan werken die we 

ontwikkeld hebben 

 baanbrekende ideeën 

 iedereen informeren over de 

jaarcijfers 

 dat mensen de noodzaak voor 

verandering gaan inzien  

 de diverse belanghebbenden 

betrekken in strategische 

conversaties 

 de nieuwe reclamecampagne aan 

de afdeling verkoop laten zien 

 dat medewerkers de bedrijfsstrategie 

op locaal niveau gaan implementeren 

 samen een gewenst beeld van de 

toekomst scheppen 
 


