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TeKsT: AAd brInKmAn

Over olifanten 
en inukshuks

 Als aan iemand binnen een 
organisatie gevraagd wordt de 
organisatie te tekenen verschijnt 
99 van de 100 keer het bekende 
organogram op papier. Wordt 
gevraagd om te tekenen hoe de 
organisatie werkt, ontstaat snel 
een procestekening. Frame-
works vieren hoogtij; zeker in de 
ict-wereld. Iedereen is aan de 
slag met ITIL, ASL, BiSL, CMM, 
Cobit, noem alle frameworks 
maar op. Kennelijk is men erg op 
zoek naar structuur, naar syste-
men en naar heldere processen. 
Als die er eenmaal zijn, werken 
ze dan ook of gaan mensen 
vooral hun eigen, vaak kortere 
weg en slijt dat gedrag in?

 Iedereen kent ze wel, de ingesleten 
patronen in een grasveld. De afgesne-
den hoek bij een grasveld. Het paadje 

rechtstreeks naar de bushalte. Mensen 
letten op weg naar hun doel niet zo op 
de aanwezige structuur maar kiezen 
snel hun eigen weg. En als mensen dat 
eenmaal doen, volgen er snel meer. 
Deze zogenaamde  olifantenpaadjes zijn 
vernoemd naar de typische eigenschap 
van olifanten om altijd de kortste weg 
te kiezen en zich niet in het minst druk 
te maken over het afwijken van een 
geplaveid pad. Mensen laten identiek 
gedrag zien en wijken graag van de 
geplaveide paden af; zo ontstaan overal 
waar mensen zich begeven en vooral 
bewegen dergelijke paden. 
De term ‘olifantenpaadjes’ heeft pas 
echt bekendheid gekregen met de 
promotie van het boek Olifantenpaadjes 
op 11 mei 2011 in het populaire VARA-
programma De Wereld Draait Door. 

Hier presenteerden fotograaf Jan-Dirk 
van der Burg en bioloog Maarten ’t 
Hart een fotoboek over het gelijkna-
mige verschijnsel.

Structuur omzeilen
Het is vreemd om te zien dat de mens 
enerzijds hangt aan, haast hunkert 
naar structuur en duidelijkheid, en 
anderzijds de aanwezige structuur op 
alle mogelijke manieren probeert te 
omzeilen en op zoek gaat naar snellere 
verbindingen, snellere manieren om 
het doel te bereiken. Tegelijkertijd 
zien we bij het management gedrag 
ontstaan om een einde te maken aan 
de olifantenpaadjes. In de infrastruc-
tuur buiten zien we dat gebeuren 
door de situatie proberen weg te 
nemen, ‘onzichtbaar’ te maken, of 
door hekken te plaatsen. Ook binnen 
organisaties bij verandertrajecten zien 
we dat gebeuren. Waar medewerkers 
de olifantenpaden willen gebruiken, 
proberen managers met alle geweld te 
voorkomen dat ze dat doen. ‘Hekken’ 
worden gebouwd, deuren gesloten, 
alles wordt uit de kast gehaald om 
deze niet-formele weg te blokkeren. 
Bij een reorganisatie wordt de organi-
satiestructuur aangepast. Er worden 
andere formele wegen gemaakt en 
mensen komen fysiek zelfs op een 
andere plek te zitten. 
Maar helaas, de olifantenpaadjes blij-
ven bestaan. Mensen die elkaar vroe-
ger snel opzochten om onderling wat te 
regelen, blijven dat doen. De reden dat 
veel reorganisaties niet brengen wat 
ervan verwacht wordt. Medewerkers 
blijven de olifantenpaden opzoeken 
en volgen, dat is immers de bewezen 
kortste weg om het doel te bereiken. 
Ook de manager zelf zal als hij voor 

de keuze komt – de officiële weg en 
de kortere route binnendoor voor zich 
ziet –ook de kortste weg nemen. Dat is 
menselijk en begrijpelijk. 

Laten ontstaan en dan 
formaliseren
Is het fout om olifantenpaden te laten 
ontstaan, te hebben en ook te volgen? 
Enkele jaren geleden werd er een nieu-
we campus gebouwd voor een grote 
universiteit. Tussen de gebouwen 
werd in eerste instantie alleen gras 
ingezaaid. De architecten besloten 
het aan de studenten over te laten op 
welke wijze zij van gebouw naar ge-
bouw zouden lopen of fietsen. Na en-
kele maanden werd al snel het patroon 
van de olifantenpaden zichtbaar die 

door de studenten werden gemaakt 
op hun meeste effectieve en efficiënte 
tocht van gebouw naar gebouw. Deze 
olifantenpaden werden uiteindelijk 
bestraat en zo ontstond een infrastruc-
tuur van paden die ervoor zorgden dat 
de studenten zich op de snelste manier 
over de campus konden verplaatsen. 
Dit verhaal is een uitstekend voor-
beeld van een good practice. Niet een 
best practice, want het patroon dat 
was ontstaan zou zeker niet geschikt ➼

Het idee om eerst te 
laten ontstaan en daar-
na te formaliseren is 
oneindig herbruikbaar

omgaan met het dilemma van structuur versus gedrag
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zijn voor een andere campus of voor 
een andere omgeving. Het uitgangs-
punt, het concept is natuurlijk wel 
voor herhaling vatbaar. Het idee om 
tussen gebouwen eerst olifantenpaden 
te laten ontstaan en deze daarna te for-
maliseren is oneindig herbruikbaar.

Frameworks
Hoe zit het dan met die frameworks? 
Deze staan over het algemeen bekend 
als best practice maar lijken uiteinde-
lijk bij je eigen organisatie toch niet 
te werken. De hang naar structuur 
slaat daarbij door. Enige tijd geleden 
was er een discussie op een forum of 
het resetten van een wachtwoord een 
incident, een servicerequest of een 
standaardchange was. De meningen 
waren zeer verdeeld maar niemand 
had de enig juiste oplossing. Het idee 
bestond dat het framework (ITIL) 
dwong om een keuze te maken. Was 
het laten ontstaan van een olifanten-
paadje hier niet de beste oplossing? 
Het resetten van een wachtwoord 
is een five minute job. Wat is het nut 
om dit tot incident, servicerequest of 
standaardchange te verheffen? Laat de 
medewerkers een tijdje hun gang gaan 
en het olifantenpaadje zal ontstaan en 
de keuze wordt gemaakt op basis van 
wat de medewerkers het efficiëntst en 
effectiefst vinden. Door meteen het 
pad dat de medewerker moet gaan 
volgen te plaveien, ontstaat zonder 
enige twijfel weerstand en zullen 

mensen snel een snellere en kortere 
weg zoeken en vinden. En daar zit ook 
het probleem bij het implementeren 
van frameworks. 
Iedereen weet dat de frameworks niet 
volgens de letter gevolgd moeten wor-
den. Het zijn immers best practices die 
niet passen bij de eigen organisatie. 
Toch wordt alles, hunkerend naar 
structuur en grip, van tevoren uitge-
dacht en op papier gezet. Hoewel er 
geroepen wordt dat het nog kan ver-
anderen, wordt hetgeen is uitgedacht 
vervolgens heilig verklaard. Nadat het 
papier heilig is verklaard, proberen we 
vervolgens op alle mogelijke manieren 
de geplaveide paden te mijden om 
onze eigen olifantenpaden te maken.

Dilemma
Hoe kun je als IT-manager omgaan met 
de worsteling tussen het najagen van 
grip en structuur en het gedrag van 
de medewerkers om te zoeken naar de 
eigen snellere manier, waarna de olifan-
tenpaadjes zullen uitslijten? Vasthouden 
aan de vaste structuur is de oplossing 
niet. Het zal nog moeilijker worden 
als de manager zelf – als het hem beter 
uitkomt – ook de olifantenpaadjes kiest. 
Medewerkers doen immers niet wat 
de manager zegt maar wat de manager 
doet (kuddegedrag). Vanaf het begin ie-
dereen loslaten en zijn gang maar laten 
gaan, lijkt ook niet de juiste oplossing. 
Controle en grip, nodig om de organisa-
tie te kunnen sturen, is dan ver weg en 
lijkt onbereikbaar. 

In het hoge noorden van Canada vinden 
we nog altijd inukshuks (zie het kader). 
Deze stenen stapels bevinden zich op 
cruciale plekken in het landschap en 
geven mensen de richting aan of wijzen 
op gevaar. Soms geven ze informatie 
waar je als reiziger kan jagen. Tussen 
deze beelden moet de reiziger zelf zijn 
weg vinden en problemen zelf het hoofd 
bieden. De ervaren reiziger heeft daar 
echter geen hulp bij nodig. 
In dit verhaal ligt de oplossing. Als alle 
processen zijn beschreven en in de kast 
liggen, blijft de organisatie gewoon 
werken. Ook als de processen weer 
opnieuw worden beschreven en naast 
het werk van de voorganger in de kast 
verdwijnen, gaat het werk gewoon door. 
Hoe kan dat? Het antwoord is simpel: in 
de organisatie werken ervaren mensen, 
mensen die weten wat ze moeten doen 
en hun vak verstaan, de professionals. 
Zij weten hoe ze de weg moeten vinden 
tussen de inukshuks van de organisatie. 

Zij hebben daar hun olifantenpaadjes 
laten ontstaan en zij kunnen ook de 
nieuwe medewerkers op weg helpen de 
weg te vinden tussen de inukshuks die 
er zijn. Hiermee laat je de kracht van de 
organisatie tot uitdrukking komen waar 
hij aanwezig is: bij de medewerkers van 
de organisatie. 

Vertrouwen
Het is wel van belang om de inukshuks 
helder te hebben en te beschrijven. 
Waar zitten de kruispunten van de 
organisatie? Waar komen expertises 
samen en is het belangrijk met elkaar 
te overleggen en te communiceren? Het 
in kaart brengen van enkele cruciale 
processen is voldoende. Het hebben 
van standaarden en protocollen kan 
bijdragen aan het professioneel werken 
van de organisatie, maar ook onder-
ling overleg, afstemmen en het delen 
van ervaringen met collegae moeten 
optimaal gefaciliteerd worden.  Deze 
dienen als ondersteuning van iemands 
eigen ervaring en gezonde verstand.
Belangrijke voorwaarde is het hebben 
van onderling vertrouwen; vertrou-
wen om dilemma’s te durven bespre-
ken en de wens om van elkaar te wil-
len leren. Iedereen moet kennis, maar 
ook de eigen onzekerheid, durven en 
willen delen. Hiermee neem je niet 
alleen verantwoordelijkheid voor je 
eigen werk maar ook voor dat van je 
collega’s. Tot slot is het van belang dat 
iedereen dezelfde taal spreekt. Daar 
kunnen de frameworks een handje bij 
helpen, maar ook niet meer dan dat.
Als manager moet je dat proces faci-
literen en in goede banen leiden. Dat 
begint met het stellen van vertrouwen 
in de medewerkers. Gaat u vanavond 
voor de spiegel staan en stelt u zich de 
vraag of u dat vertrouwen hebt?

Aad Brinkman is principal consultant bij 
Aranea.

Het begint met het 
stellen van vertrouwen 
in de medewerkers

❉

thema managementskills

INuKSHuKS

Een inukshuk is een opeenstapeling 
van stenen in de vorm van een persoon 
die de weg wijst. Een inukshuk werd 
vroeger in Canada gebruikt om de 
mensen de weg te wijzen zodat ze 
uit het aanbod van vele richtingen en 
mogelijkheden niet de verkeerde route 
of richting zouden nemen. Het woord 
‘inukshuk’ stamt uit de taal van de Inuit 
of ook wel Eskimo’s genoemd. De Inuit 
maken inukshuks voor verschillende 
doelen: om de richting aan te geven 
voor reizigers, te waarschuwen voor 
aankomend gevaar, als een gedenk-
teken of om te helpen bij de jacht op 
kariboeherten. De inukshuk staat sym-
bool voor de kracht, het leiderschap en 
de motivatie van de Inuit-indianen die 
in een van de meest vijandige gebieden 
ter wereld overleven. De inukshuk was 
het beeldmerk van de laatste Olympi-
sche Winterspelen in Vancouver.


