
OPEN SPACE:
GEORGANISEERDE
CHAOS
De Open Space-methode wordt in meer dan honderd

landen over de hele wereld gebruikt in (verande-

rings)trajecten waarbij er verschillende mogelijkheden

zijn om een probleem op te lossen. Wordt het zorgvul-

dig toegepast dan is het een van de meest krachtige

interventies om een doorbraak te creëren in een ver-

anderingsproces.

Vaak stagneren veranderingspro-
cessen omdat betrokkenen niet
op een lijn staan.
Uitgangspunten, belangen en
gevoelens zijn niet altijd duide-
lijk, laat staan dat ze gecommu-
niceerd zijn, en verschillen vaak
per persoon. Op basis van het
uitwisselen van argumenten –
eventueel met tussenkomst van
een bemiddelaar – lukt het soms
om het proces weer vlot te trek-
ken. 
Lukt dat niet, dan zie je vaak dat
een meer klassieke benadering
voor het oplossen van proble-
men bij veranderingen wordt
toegepast. Een aantal managers
denkt na over wat er moet veran-
deren, dikwijls met hulp van een
stuurgroep en eventueel onder-
steund door externe adviseurs.
Andere medewerkers in de orga-
nisatie raken pas betrokken bij
de verandering als de manager of
de stuurgroep is uitgedacht. Dit
roept vaak gevoelens van onvre-
de en weerstand op. Daarnaast
wordt een groot (en vaak effec-
tief) verandervermogen niet
benut én betrokken in het begin
van een veranderproces. Er zijn
ook andere, meer moderne en

effectieve, benaderingen om ver-
andering succesvol te realiseren
en een daarvan is ‘Open Space’.

Complex vraagstuk
Iedereen met een vraag, pro-
bleem of uitdaging is op zoek
naar serieuze ideeën, oplossin-
gen en resultaten. De beste ant-
woorden en ideeën ontstaan als
een groep mensen geprikkeld
wordt om hier actief aan bij te
dragen, op die manier ontstaat
een inspirerende interactie.
Open Space is een methode die
grote groepen mensen uitnodigt
om gezamenlijk stil te staan bij
een complex vraagstuk.
Deelnemers worden uitgedaagd
om tot antwoorden, oplossingen
en afspraken te komen. Open
Space kan met twintig maar ook
met tweeduizend (of meer) men-
sen worden uitgevoerd. Een
Open Space duurt één tot drie
da gen. Eén van de meest belang-
rijke kenmerken is dat deelne-
mers zelf verantwoordelijk zijn
voor het succes van de bijeen-
komst en zelf de agenda bepalen
met thema’s rondom een cen-
traal en veelal complex vraag-
stuk.
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De basisprincipes
Open Space heeft een viertal basis-
principes, te weten:
1. Creëer ruimte
In een Open Space is de open ruimte
van cruciaal belang. Er wordt niet
gewerkt met traditionele forumop-
stellingen maar met cirkelopstellin-
gen. Afhankelijk van de groepsgroot-
te wordt de ruimte gevuld met één of
meerdere concentrische cirkels van
stoelen. Op deze manier hoeven deel-
nemers geen ‘kant’ te kiezen en is
iedereen gelijkwaardig. Een cirkel
zorgt ervoor dat men elkaar ziet en
stimuleert gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor de bijeenkomst. 
2. Benoem een betekenisvol vraagstuk
Het centrale vraagstuk is de aanlei-
ding van de Open Space en bepaalt
tevens de focus van de dag(en). Een
betekenisvol vraagstuk voor de
betrokken organisatie(s) en mensen
zorgt ervoor dat deelnemers gemoti-
veerd zijn en beseffen dat hun bijdra-
ge van belang is. Een Open Space
levert meer op wanneer het centrale
vraagstuk (a) te maken heeft met de
‘core business’ van de betreffende
organisatie, (b) complex is en (c) een
zekere mate van urgentie heeft.
3. Stimuleer interactie
Nadat het centrale vraagstuk is
bekendgemaakt, mogen alle deelne-
mers agendapunten inbrengen. Het
agendapunt wordt op een vel papier
geschreven en wordt in de open ruim-
te omgeroepen door de inbrenger. De
inbrenger bepaalt zelf wanneer en
waar het agendapunt besproken
wordt. Op deze manier krijgt het
agendapunt een eigenaar. Het agenda-
punt met informatie over tijd en
plaats komt op het centrale bulletin-
bord te hangen, waarop iedereen zich
kan inschrijven voor de verschillende
agendapunten. 
4. Zorg voor uitwisseling van ideeën
In een Open Space zijn transparantie
en verbinding belangrijke begrippen.
Daarom is het uitwisselen van ideeën
cruciaal. In de Open Space gebeurt dit
onder andere via het centrale bulle-
tinbord. Hierop plaatst men de inge-
brachte agendapunten en de uitwer-
kingen daarvan. Naar aanleiding van
deze uitwisseling kunnen weer nieu -
we subsessies of gesprekken ontstaan.

De spelregels
Om optimale dynamiek tijdens een
Open Space te faciliteren zijn er ‘spel-
regels’. Deze bestaan uit vier werk-
principes en één wet.
■ Werkprincipe 1. Wie er komt zijn

precies de goede mensen
De kern van dit principe is dat het
niet uitmaakt hoeveel mensen er
(niet) zijn en ook niet welke posi-
tie of status de aanwezigen heb-
ben; de passie en betrokkenheid
bij de centrale vraagstelling staan
centraal.

■ Werkprincipe 2. Het begint wanneer
het de goede tijd is
Tijd staat niet in het middelpunt
van een Open Space, de creativiteit
en verbinding tussen mensen
rondom het onderwerp des te
meer.

■ Werkprincipe 3. Wat er gebeurt is het
enige wat kan gebeuren
Dit principe zorgt ervoor dat men-
sen worden uitgenodigd om van-
uit hun eigen overtuiging, verant-
woordelijkheid en energie een bij-
drage te leveren. Eén ding is zeker;
je kunt alleen in het hier en nu
invloed uitoefenen.

■ Werkprincipe 4. Als het voorbij is, is
het voorbij
Het vierde principe helpt deelne-
mers eraan herinneren dat het niet
nodig is om tijd en energie te ver-
doen. Als een thema binnen een
kwartier is besproken dan is dat
blijkbaar voldoende en is er tijd
voor een ander thema. Maar als er
meer tijd nodig is voor een ge -
sprek dan is daar ook ruimte voor.

De enige wet is cruciaal in Open
Space: de Wet van de Twee Voeten.
Deze wet zegt dat als je ergens bent
waar je niets kan leren en/of bijdra-
gen dat je je voeten moet gebruiken
en ergens anders naar toe moet. Naar
een plaats waar je wel een bijdrage
kan leveren of iets kan leren. Deze
wet zorgt ervoor dat het duidelijk is
dat alle deelnemers zelf verantwoor-
delijk zijn voor hoe ze hun tijd door-
brengen. Het kan dus zo zijn dat men-
sen van agendapunt (subsessie) naar
agendapunt gaan. In Open Space wor-
den dit bijen genoemd; ze brengen de
ideeën van de ene sessie naar de ande-

re sessie. De Wet van de Twee Voeten
geeft ook ruimte aan mensen die
even een cappuccino wil halen aan de
bar of even een frisse neus willen
halen. In Open Space worden dit de
vlinders genoemd. 
Al deze onderdelen, kenmerken en
principes zorgen voor een methode
die in ieder geval garant staat voor
een nieuwe ongekende ervaring.
Maar hoe kan Open Space een effec-
tieve bijdrage leveren aan een organi-
satie in verandering?

Effectivite
Open Space is een krachtig en effec-
tief middel bij complexe verande-
ringsprocessen. Een veranderingpro-
ces is complex als er veel verschillen-
de spelers bij betrokken zijn of als het
om een hardnekkig issue gaat, bij-
voorbeeld cultuur.  Bij cultuurveran-
deringen wordt door managers veel
werk verzet en worden dure advi-
seurs ingeschakeld. Beide groepen
zien zich veelal geconfronteerd met
medewerkers die niet op hun verhaal
zitten te wachten, dan wel hun ver-
haal niet begrijpen. In de praktijk
werkt dat dus niet. Efficiënter, effec-
tiever én vooral veel leuker is het om
iedereen die met een verandering te
maken krijgt vanaf het begin uit te
nodigen om mee te doen. 
Efficiënter omdat het veranderings-
proces aanmerkelijk versneld kan
worden. Niet eerst een aantal mensen
de verandering laten bedenken en
dan gaan implementeren en weer-
stand overwinnen. Nee, direct aan de
slag met iedereen die een rol kan ver-
vullen in de op handen zijnde veran-
dering. Effectiever omdat de direct
betrokkenen allemaal kennis van en
ervaring hebben met (een deel van)
het vraagstuk van de Open Space,
daarmee neemt de kwaliteit van het
veranderingsproces enorm toe. Hoe
meer mensen, hoe meer perspectie-
ven op een veranderingsproces er zijn
en hoe groter de kans dat het proces
gaat slagen. 
Leuker omdat de deelnemers zelf
bepalen hoe ze kunnen bijdragen. De
methode van Open Space zorgt er -
voor dat een dialoog kan ontstaan in
plaats van een discussie. Het verschil
tussen een discussie en een dialoog is
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dat in een discussie mensen een
standpunt innemen en argumenten
naar voren brengen om dat standpunt
kracht bij te zetten. Een discussie
brengt niets nieuws, geen verande-
ring. Het doel van een dialoog is het
uitwisselen van gedachten om te
komen tot nieuwe ideeën.

Gunstige en ongunstige indicaties
Open Space is een zeer krachtige
interventie maar een aantal kantteke-
ningen is op zijn plaats. Meerdere
situaties kunnen het proces en de uit-
komsten van Open Space positief of
negatief beïnvloeden. Een aantal gun-
stige en ongunstige indicaties voor de
methode op een rij.

Gunstige indicaties
■ Het vraagstuk is complex.

Niemand weet het antwoord. Het
centrale vraagstuk bepaalt de
focus van een Open Space. Zonder
centraal vraagstuk wordt een
Open Space één grote koffiepauze
en zijn de opbrengsten te divers
om het vraagstuk een stap verder
te brengen.

■ De diversiteit van de betrokkenen
is groot. Er zijn mensen met ver-
schillende achtergronden en ver-
schillende belangen.

■ Er is een hoge mate van urgentie.
Het vraagstuk vraagt dringend om
een oplossing, om een volgende
stap.

■ Eerdere interventies hebben
onvoldoende opgeleverd. De meer
klassieke interventies zijn voortij-
dig gestopt, een stille dood gestor-
ven en hebben nog te weinig opge-
leverd.

■ Er is veel weerstand en/of veel oud
zeer. Mensen gaan pas mee in een
verandering als ze de tijd hebben
om afscheid te nemen van oude
dingen en zelf betrokken zijn bij
het bedenken van nieuwe ideeën. 

Ongunstige indicaties
■ Het vraagstuk is te eenvoudig. Dit

is het geval als de oplossing voor
de hand ligt of als het vraagstuk
door experts kan worden opgelost.
Als de oplossing voor de hand ligt,
zal een Open Space snel afgelopen
zijn en is het de vraag of de kosten
en baten tegen elkaar opwegen. 

■ De oplossing van het vraagstuk
ligt al vast en de Open Space wordt
gebruikt om de oplossing te ‘ver-
kopen’. Als het na de Open Space
duidelijk wordt dat er onvoldoen-
de gedaan wordt met de opbreng-
sten, kan onvrede de kop opsteken
en is de motivatie voor een moge-
lijk volgende bijeenkomst mini-
maal. 

■ Het management heeft een te ster-
ke behoefte aan beheersing en
con trole van de bijeenkomst. Als
het management door zelf veel
agendapunten aan te dragen of
door de gesprekken te beheersen
een te groot stempel op de bijeen-
komst drukt, of hun eigen stand-
punten of oplossingen niet los
kunnen laten, zullen er weinig
nieuwe ideeën geboren kunnen
worden.

■ Er zijn grote reorganisaties op
komst waar deelnemers geen
invloed op hebben. De vraag: wat
moeten we doen, waar moeten we
aan denken om de reorganisatie

succesvol te laten verlopen? geeft
een betere kans op succes dan de
vraag: hoe ga jij je inzetten om het
succes van deze organisatie te ver-
groten?

■ Het conflictniveau is te hoog. En
wel zo hoog dat partijen niet meer
met elkaar willen praten en er
geen uitwisseling van standpun-
ten of ideeën mogelijk is. Hier
biedt ook een Open Space geen
mogelijkheden.

■ Er is onvoldoende tijd. Bij een
Open Space van een dag, wordt er
voornamelijk breed gekeken en
worden de rode draden zichtbaar.
Bij een meerdaagse Open Space
worden er ook steeds meer priori-
teiten gesteld. Bij een driedaagse
Open Space is er tijd om aan actie-
plannen te werken. Korter dan een
dag is niet aan te raden.

Een goede voorbereiding
De voorbereiding van een Open Space
is cruciaal. De volgende check list is
een handig hulpmiddel voor mana -
gers, bestuurders of directeuren die
sponsor willen zijn van een Open
Space in hun eigen organisatie.
■ Bevestig de match. Stel eerst vast

of de Open Space-methode past bij
het vraagstuk en de aard van de
organisatie. Dit kan met behulp
van literatuur of met mensen die
zowel de organisatie als het begrip
Open Space kennen.

■ Zoek ervaren facilitators. De inter-
actie tussen de deelnemers is de
grootste succesfactor van een
Open Space. Hier zijn mensen zelf
verantwoordelijk voor, maar een
goede en ervaren begeleiding is
cruciaal. Naast de begeleiding van
de dag hebben de facilitators ook
een belangrijke rol in de voorbe-
reiding.

■ Formeer het voorbereidingsteam.
Dit team is verantwoordelijk voor
de totale voorbereiding en bestaat
uit vier tot zes personen. In dit
team zitten mensen uit de eigen
organisatie (staf en lijn), aange-
vuld met de facilitators. De spon-
sor zelf hoeft niet in dit team te
zitten. Het team moet minimaal
zes weken voorafgaand aan de
Open Space geformeerd zijn.

■ Stel het doel en de gewenste resul-
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ISC

ISC is de organisatie die in Nederland het aanbod verzorgt voor ICT-producten en -
dienstverlening voor de politiekorpsen. ISC is sterk gegroeid de laatste jaren, mede
door de wens van de centrale overheid om op ICT-gebied zaken meer op elkaar af
te stemmen. De directie heeft een richting uitgezet en wil haar missie en visie
gestalte geven. Alle 120 managers worden uitgenodigd voor een Open Space om
zich te buigen over de vraag: wat onderscheidt ons buiten en wat bindt ons binnen?
Na afloop zegt de directeur: “Ik wilde de denkkracht van alle managers gebruiken.
Als directeur zie je maar een deel van je organisatie. De dag is in ieder geval
geslaagd omdat, veel meer dan in andere bijeenkomsten, er gesprekken zijn
gevoerd. De betrokkenheid was heel groot. Ook het laagste echelon managers heeft
haar steentje bijgedragen.”
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Samenvatting
Open Space is een methode die grote

groepen mensen uitnodigt om geza-

menlijk stil te staan bij een complex

vraagstuk. Deelnemers worden uit-

gedaagd om tot antwoorden, oplos-

singen en afspraken te komen. Open

Space kan met twintig maar ook met

tweeduizend (of meer) mensen wor-

den uitgevoerd. Een Open Space

duurt één tot drie dagen. De Open

Space heeft vier basisprincipes en een

aantal spelregels. 
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taten vast. De sponsor en het voor-
bereidingsteam beantwoorden
allereerst de volgende vragen: 
- Waarom vindt de Open Space

plaats?
- Wat moet er bereikt worden?
- Wanneer is de sponsor 

tevreden?
- Wat gebeurt er met de 

resultaten?
- Hoe lang moet de Open Space 

duren? 
■ Formuleer de centrale vraagstel-

ling. De sponsor en het voorberei-
dingsteam formuleren samen de
vraagstelling en checken dit even-
tueel nog bij een afvaardiging van
de groep mensen die het betreft.
De vraagstelling mag niet te
beperkt of te smal zijn, anders is er
geen ruimte om andere thema’s en
gezichtspunten in te brengen. De
vraagstelling mag ook niet te ab-
stract of te breed zijn, anders komt
er te weinig focus en convergentie. 

■ Maak een draaiboek. Een Open
Space lijkt een ongestructureerde
methode, maar niets is minder
waar. Het is van groot belang om
de juiste kaders te scheppen zodat
creativiteit, eigen verantwoorde-
lijkheid en passie optimaal gefaci-
liteerd worden. Het voorberei-
dingsteam moet daarom een draai-
boek opstellen zodat alle facilitei-
ten tijdens de Open Space aanwe-
zig zijn en klaarstaan. 

■ Nog wat praktische tips:
- bepaal de groep van deelne-

mers en de groepsgrootte;
- stel de datum vast; 
- verstuur de uitnodiging;
- zoek een geschikte ruimte;
- leidt de logistiek in goede

banen.

Chaos?
Een conferentie zonder agenda, geen
toespraken, geen workshops.
Deelnemers die allemaal zelf beslis-
sen met wie ze waar over praten en
wanneer? Wordt dat een chaos? Het
antwoord is ja en nee. Het lijkt een
chaos bij de opening en het maken
van de agenda. Maar als dat eenmaal
is gebeurd en mensen op hun eigen
wijze kunnen bijdragen dan zijn de
opbrengsten hoger dan bij een klas-
sieke conferentie. 
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