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Een cultuur voor iedereen; hoe creëer je een Bewust Ontwikkelingsgerichte 
Organisatie van Robert Kegan en Lisa Laskow Lahey 
 

 
 

 Dit boek start vanuit de constatering dat in de gewone organisaties de meeste mensen een extra baan hebben 
waar niemand hen iets voor betaalt. Dat is de tijd en energie die de mensen gebruiken om hun zwakke punten weg 
te moffelen, zich beter voor te doen dan ze zijn, spelletjes te spelen, hun onzekerheden te verstoppen, kortom: om 
zichzelf te verstoppen. 
 
Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisaties (BOO) werken op een hoger bewustzijnsniveau: iedereen leert 
verantwoordelijkheid te nemen voor hoe ons denken werkt, zodat we onze aandacht erbij kunnen houden en we 
zo aan het werk kunnen blijven. Leren komt neer op het ondersteunen door de omgeving van mensen bij het 
overwinnen van hun beperkingen om daarmee bij te dragen aan de winstgevendheid van de onderneming. 
Persoonlijke ontwikkeling is het geheime wapen voor zakelijk succes in de toekomst.  
 
Leiderschap toont zich in het organisch verbinden van een veilige thuishaven aan een reeks van kritisch 
constructieve praktijken of werkwijzen, waardoor de ontwikkelingskansen van medewerkers enorm toenemen.  
 
Met Ronald Heifetz: technische uitdagingen vragen om nieuwe vaardigheden, maar adaptieve uitdagingen vragen 
niet alleen om verandering in vaardigheden, maar vooral om verandering in denkwijze, verandering op het niveau 
van het besturingssysteem zelf en dat noemen we ontwikkeling. 
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Stukjes lof naam-makers 
Dit boek heeft zeer veel lof geoogst, daarom een hele korte bloemlezing van de reacties die ook ik 
onderschrijf: 
P. Senge: Het ontwikkelen van mensen is de strategische kern van een onderneming 
F. Laloux: Het ontwikkelen van mensen is een expliciet evoluatief doel 
G. Hamel: Past helemaal in de traditie van de lerende organisatie, zeer prikkelend 
H. Gardner: Origineel boek dat de diepe verbanden laat zien tussen menselijke ontwikkeling en de 
kracht van organisaties 
E. Lawson: Hoe kleine veranderingen voor organisaties en individuele leiders enorm lonend kunnen 
zijn 
E. Schein: Hoe organisaties op de werkplek tegelijkertijd economisch doelmatig zijn en iedereen als 
mens tot ontwikkeling laat komen 
H. Spence: Hoe het mogelijk is om organisaties tot uitzonderlijke prestaties uit te dagen 
 
 
Strategische benadering van cultuur 
In een VOCA-wereld (Volatiel, Onzeker, Complex, Ambigu) moeten organisaties meer en niet minder 
verwachten van zichzelf en de mensen die ervoor werken. Drie grote bedrijven zijn tijdenlang 
gevolgd omdat zij erin slagen een cultuur te creëren die veilig èn uitdagend genoeg is om iedereen 
uit zijn of haar schuilplaats te lokken. Dit worden Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisaties 
genoemd (BOO). De drie bedrijven delen drie dingen met elkaar: 

1. Ze doen allemaal wat de wetenschap van de menselijke ontwikkeling aanbeveelt, ze 
bevorderen de ontwikkeling van mensen op een intuïtieve, praktische manier 

2. De gebruikte concepten worden door iedereen in de organisatie toegepast en zijn gericht op 
ontwikkeling 

3. De ondernemingen zijn doelbewust en voortdurend bezig de ontwikkeling van het bedrijf en 
van de mensen en de relatie ertussen centraal te stellen 

Terwijl in de 20e eeuw af en toe iets gedaan werd of iets extra’s waar nodig en vooral iets ontwikkeld 
werd voor enkelingen, gaat het BOO om een integratieve praktijk van elke dag: coaching, 
(bij)scholing, leiderschapstraining, vormen onderdeel van de organisatiecultuur zelf. Dat sluit ook 
precies aan bij onze visie op leercirkels: het continu circulair ontwikkelen van mens in organisatiE. 
In BOO’s is het realiseren van menselijk potentieel en organisatiepotentieel één geheel en een 
voortdurend spanningsveld. Dat is kenmerkend voor de cultuur van BOO’s. Daarin spelen 
persoonlijke voldoening, zingeving en geluk een grote rol. Geluk (eudaimonia) is een proces van 
menselijke ontplooiing, dat wil zeggen van het meer worden van wie je bedoelt was te zijn en het 
meer van jezelf in de wereld wegzetten. Bij geluk als ontwikkelingsproces horen ook het ervaren van 
verlies, pijn en lijden. De vergelijking met barensweeën worden gemaakt, maar het is ook wat 
Scharmer bedoelt heeft met ‘loslaten’, het oude gedrag loslaten en het nieuwe laten opkomen 
(presencing).  
 
 
Het verhaal van Next Jump 
Next Jump is een e-commerce bedrijf waarin beter worden, gekoppeld wordt aan gewoon doen, 
goed zijn in falen en steeds maar weer oefenen met alles waar je mee bezig bent. Feedback geven en 
ontvangen zijn als het ware tot kunst verheven, het draagt bij aan leren en het vergroten van de 
flexibiliteit. Feedback is een manier om aan te geven dat je om iemand geeft. Leidinggevenden 
proberen van de nieuwe mensen, de sollicitanten, het karakter te begrijpen om van daaruit te zien of 
er overeenstemming is over de cultuur en het doel van de onderneming. Als mensen door het groots 
georganiseerde sollicitatieproces heenkomen gaan ze op trainingskamp van drie weken en daar 
vertelt iedereen zijn leerpunten en ervaringen ten overstaan van collega’s en een comité van senior 
leidinggevenden. Als ze erdoor heen komen, komt dat omdat ze iets hebben laten zien van ‘stuiten 
op de waarheid’. Als je doorgaat krijg je een trainingsplan om aan de mindere kanten te werken en 
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actief te oefenen met collega’s die als mentor hen coachen, aanspreken op hun verantwoordelijkheid 
en hen helpen zich aan het praktijkplan te houden.  
 
Formule: 
‘Een beter ik + een beter jij = een beter wij’ 
 
Waarbij: 
Een beter ik een proces van voortdurende verbetering is, die zich uitstrekt tot een gezonde 
levensstijl. 
Een beter jij heeft te maken met de betekenis die mensen aan het werk ontlenen door binnen en 
buiten het bedrijf te helpen. Het dienstbaar zijn aan anderen en de zingeving van mensen worden in 
het werk ‘ingebouwd’, volgens CEO Charlie Kim.  
Een beter wij is het lonend resultaat voor het bedrijf, de gemeenschap en de hele wereld.  
Al wij onze eigen groei ervaren en we meedoen aan activiteiten die anderen helpen kunnen we een 
ware rijkdom ervaren in de vorm van bestendig en langdurig geluk. Uitgangspunt is een cultuur die 
het werk zinvol maakt. Het salaris wordt bepaald door 50% bijdrage aan de winst en 50% aan de 
cultuur.  
 
Het systeem van continu verbeteren baseert zich op de helder omschreven rollen in het model van 
Volger-leiderorganisatie (VLO), waarbij vier rollen worden onderscheiden: aanvoerder (leiding geven 
aan het culturele initiatief), coach (laatstelijk aanvoerder en nu in staat om de aanvoerder te coachen 
en feedback te geven) , rechterhand (teamlid dat nauw samenwerkt met de aanvoerder omdat deze 
hem opvolgt in de nabije toekomst) en linkerhand (teamlid dat bij kan dragen aan het initiatief en in 
de toekomst de rechterhand opvolgt). Dit model is gebaseerd op de overtuiging ieders vermogens te 
ontwikkelen om aanvoerder en coach te worden/zijn. Elk project is een oefenplatform om aan je 
blinde vlek als leider te werken. Zo bouw je aan een sterkere organisatie met meer duurzame 
slagkracht. “Liever belonen van mensen die anderen helpen winnen dan de sterspeler die formeel de 
leider is”, dat is het adagium dat je bij Next Jump ziet. Heel diep zit het bewustzijn dat het nodig is 
anderen te helpen omdat ik weet dat het bij mijn groei hoort.  
 
 
Het verhaal van Decurion 
Decurion is een organisatie met een aantal poten: onroerend vastgoed, decorbouw (de 
theaterwerkgroep), bioscoopexploitatie. De basis van elke bijeenkomst is het scheppen van de 
voorwaarden waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze als groep bij elkaar horen. Daaronder ligt 
een duidelijke mensvisie besloten in vier axioma’s, waarin iedereen in gelooft en vanuit handelt: de 
mens is doel op zich en geen middel; werk moet zinvol en zingevend zijn; gemeenschappen moeten 
zich op een natuurlijke manier ontwikkelen; nastreven van winstgevendheid en van menselijke 
ontwikkeling komen op hetzelfde neer (PM: ?). De cultuur baseert zich op authentieke 
betrokkenheid. De bijeenkomst begint met een instapmoment – ze stellen zich voor en geven aan 
wat ze nodig hebben om zich volledig mens te voelen – en een uitstapmoment waarin iedereen 
aangeeft wat er gebeurt is en wat hem bezighoudt. Deze rituelen omlijsten de vergadering, vormen 
de context en bepalen de inrichting van het veld.  
Decurion organiseert vissenkomgesprekken1, die bedoeld zijn om problemen op te lossen door 
kwesties en denkpatronen aan het licht te brengen die dieper reiken dan de directe omstandigheden. 

                                                             
1 De vissenkom kun je opvatten als een trainingsveld om het bedrijf vooruit te helpen door obstakels voor de samenwerking uit de weg te 
ruimen, als een manier om mensen te helpen groeien. Je kunt het bijvoorbeeld als volgt voorstellen. In de binnenste ring een subgroepje 
van koplopers die met elkaar praten over plezier in het spannende vernieuwende werk. In de buitenste ring zitten omstanders die goed 
luisteren. Dan in de pauze worden een paar mensen gewisseld van buiten naar binnen en omgekeerd. Het gesprek verdiept zich en de 
spanning komt naar de oppervlakte. De mensen in de buitenste ring worden kritischer, ze vragen naar de waarden van de mensen in de 
binnenste kring. In de volgende ronde wordt het gesprek trager en reflectiever. Ze begrijpen de standpunten van de ander en overwegen 
het. Het persoonlijke en collectieve raakt verweven, evenals het procesmatige en resultaatgerichte. De zingeving begint te zinderen en 
gebeurt iets dat impact heeft.  
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Een beperkt aantal mensen gaat in een klein kringetje zitten en de andere collega’s eromheen in de 
tweede ruimere kring. Dan worden nog even de regels van een goede dialoog in herinnering 
gebracht door de begeleider, de gegevens vanuit verschillende perspectieven om erachter te komen 
wat gaande is. De vorm geeft aan dat de deelnemers in de binnenste kring kwetsbaar zijn en zich ook 
zo voelen, maar ook de mensen van de buitenste kring beseffen dat en kunnen tijdens het proces 
ook naar binnen opschuiven. In elk geval komt op die manier een reeks ingewikkelde gevoelens en 
ongemakkelijke inzichten aan de oppervlakte. De methode illustreert dat Decurion steeds op zoek is 
naar het bezielende doel en het formuleren van een antwoord op de diepste waarom-vraag: het 
creëren van plekken waar mensen kunnen floreren. Bouwen aan het gemeenschapsgevoel staat 
centraal bij Decurion en het dagelijkse werk wordt daaromheen geplooid. Leren is het ontwikkelen 
van een collectieve intelligentie en die ontstaat wanneer een authentieke gemeenschap groepen 
vormt. Een lerende gemeenschap kan veel complexiteit aan, er is ook geen rol weggelegd voor 
deskundigen, want de wijsheid zit niet in de expertise, maar in het delen met de groep. Het is een 
kwestie van laten ervaren dat we met elkaar veel grotere resultaten kunnen behalen dan in je eentje.   
Als leidinggevende moet je een balans zien te vinden tussen de duidelijk visie van de leider met z’n 
verantwoordelijkheid naar het bedrijf en anderzijds de leden van de theaterwerkgroep om 
individueel en collectief verantwoordelijkheid te nemen voor een uitstekend product.  
 
Decurion is interessant omdat het uitgaat van integriteit (integer is de Latijnse stam voor een), dat 
wil zeggen dat de organisatie werk maakt van eenmaking. Of het nu gaat om de enkeling die de 
innerlijke verdeeldheid te boven komt of de organisatie die uitstijgt boven het schijndilemma van 
winst of mensen, in beide gevallen gaat het om ‘in eenheid’. De organisatie is altijd bezig met het 
onderkennen, aanpakken en ontginnen van de hardnekkige hiaten die de integriteit steeds weer 
ontregelen. Alle medewerkers werken vanuit een vitaliteit en waarachtige betrokkenheid omdat ze 
geloven in de zin van het werk en dat slaat over op de mensen met en voor wie zij werken. Om vanuit 
eenheid te denken, beslissen, handelen moeten leden leren samenwerken en het bedrijf leren 
doorgronden. De mensen maken deel uit van een lerende gemeenschap waarin de medewerkers 
allereerst als ondernemers naar dingen gaan kijken vanuit hun beperkte rol als deskundigen. Zo 
bouw je een verantwoordelijkheidsgevoel op voor het geheel. Om dat voor elkaar te krijgen is een 
bewuste werkstructuur nodig. De lessen die uit het zogenaamde Hawaïproject kunnen worden 
getrokken, zijn: 

- Er moet een gewaagde doelstelling worden gehaald; iedereen moet een beetje boven hun 
kunnen presteren 

- Leiders moeten tijd investeren in het opbouwen van een gedeeld inzicht dat het project 
alleen kan slagen indien mensen hun beperkende aannames, individueel en collectief, 
overwinnen en zo het vereiste competentieniveau halen. 

- Het bedrijf creëert een gemeenschappelijk bestuur en dwingt de experts om consequent het 
geheel voor ogen te blijven zien en de samenhang tussen de delen en te zien hoe waarde 
wordt gecreëerd. 

 
 
Het verhaal van Bridgewater 
Bridgewater is een groot hedgefonds en is op zoek naar de radicale waarheid en radicale 
transparantie als het hart van de cultuur. Tijdens de wekelijkse vrijdagvergaderingen worden de 
problemen doorgenomen. De diagnose van een probleem staat allerminst gelijk aan het uittekenen 
van de oplossing, maar doorloopt en vijftal fasen: vaststelling van de doelen via prioritering; het 
ontdekken en tolereren van problemen (dat wil zeggen je door de pijn heen de problemen 
waarnemen); diagnose stellen van het probleem (wat zijn de dieper liggende redenen achter de 
acties die tot het probleem geleid hebben); opstellen van het plan (bepalen van de oplossing van het 
probleem); uitvoeren van de taken (doorzetten om de doelen te bereiken). Interessant aan dit proces 
is dat het niet direct om het oplossen van het probleem gaat, maar om het boven tafel zien te krijgen 
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van wat in jouw denken en van de anderen de beperkingen zijn die tot de fout hebben geleid. Door 
te focussen op de oorzaken van gedrag, leer je over de diepere waaroms.  
Basisaanname is dat de (onderzoekende doorvraag)cultuur van waarheid en transparantie (alle 
uitwisseling van informatie wordt opgenomen) leiden tot de beste ideeën en daarmee tot betere 
bedrijfsresultaten. Doel is om het beste antwoord te vinden en daarbij gebruik te maken van de vele 
kennis die in het bedrijf aanwezig is. Elke dag is een evaluatie, waarbij tijdens bijeenkomsten op elk 
moment gepauzeerd kan worden voor een pas op de plaats om fouten te inventariseren, oorzaken 
vast te stellen en achterhalen wat ieder kan doen om van het eigen afweergedrag te leren. Bij 
Bridgewater praten mensen openlijk en eerlijk over de pijn die naar boven kan komen doordat je 
goed kijkt naar je eigen belemmeringen en naar de diepere oorzaken van dingen die op het werk 
gebeuren.  
 
 
Formule: 
Pijn + reflectie = vooruitgang 
 
De medewerkers hebben zelfs een app als pijnknop om ervaringen van negatieve emoties op het 
werk op te nemen en te delen vooral wanneer de eigen afweermechanismen in werking worden 
gesteld. De praktijk van Bridgewater is erop gericht mensen te helpen ‘naar de andere kant’ te 
komen’ door het verwerken van de afweermechanismen, het neutraliseren van pijnlijke twijfel aan je 
wereldbeeld en het actief omgaan met vormen van emotionele zelfbescherming die anders de 
persoonlijke groei in de weg kunnen staan.  
 
Wat bedoelen we met ontwikkeling? 
Het gaat niet om de ontwikkeling van en carrière, maar om de ontwikkeling van de persoon die de 
carrière heeft. Het gaat ook niet om het groter worden van het bedrijf, maar het maken van een 
betere versie. De auteurs zijn psychologen en gaan daarom uitgebreid in op het begrip 
‘ontwikkeling’. Zij laten zien dat met het toenemen van onze leeftijd de mentale complexiteit 
toeneemt. Dat wil zeggen dat zij meer verantwoordelijkheid voor hun gedachten en gevoelens 
nemen, dat ze meer lagen van informatie in zich opnemen en dat ze verder in de toekomst denken.  
Wetenschappelijk onderzoek naar de volwassen mentale complexiteit leert ons dat we drie 
verschillende plateaus van die complexiteit kunnen onderscheiden2:  
 

                                                             
2 Ik heb aan de figuur een paar elementen toegevoegd, omdat de figuur treffend aangeeft op welk niveau wij de leercirkels (LC) 
ontwikkelen voor leiders die vanuit een sociaal perspectief doorgroeien naar het zelf creërend perspectief. Ook wordt zichtbaar dat leiders 
op het niveau van het zelf creërend perspectief in teamverband kunnen doorgroeien naar het trensformatieperspectief.  
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 het sociale perspectief: wat ik overweeg te zenden wordt sterk beïnvloed door wat ik denk 
dat anderen willen horen. De bron van groepsdenken en gehoorzaamheid aan autoriteiten 
ligt waarschijnlijk eerder in de complexiteit van mentale vermogens dan in de cultuur; je pikt 
informatie op die ver voorbij de concrete boodschap ligt. Langzaam aan ontwikkelt zich een 
helicopterview en kunnen leiders naar hun eigen gedrag kijken, mechanismen herkennen en 
snappen hoe dingen werken. 

 het zelf creërend perspectief: bewust of onbewust heeft zich een richting, agenda of 
standpunt gevormd van wat nodig is en vanuit die visie wordt gecommuniceerd, de focus op 
wat belangrijk is kan worden onderscheiden van wat dringend is om op de beste manier 
gebruik te maken van beperkte tijd. Je leert zelf aan het stuur te zitten, mede omdat je een 
filter hebt weten in te bouwen. Maar nog niet iedereen is altijd in staat om de sprong te 
maken naar het hoogste perspectief en daarom kun je je horizontaal verder bewegen, ook 
dat is vooruitgang (mee met de licht stijgende lijn)  

 het transformatieperspectief: ook hier is sprake van een filter, maar de persoon in kwestie in 
staat om naar die filter te kijken zonder er alleen maar doorheen te kijken. Hier worden de 
Why-vragen gesteld, de vragen over het plan zelf, maar ook of de richting nog wel de juiste 
is. Men beseft op dit niveau dat het ongevraagde, afwijkende, ogenschijnlijk onbeduidende 
precies dat kan zijn dat nodig is om het plan op het volgende kwaliteitsniveau te brengen. Dit 
sluit ook aan bij Bridgewaters radicale openheid: de mogelijkheid dat je fout zit en dat je dit 
ook deelt met anderen. 

De mentale complexiteiten haken in elkaar en nemen elkaar op naar boven toe. Elk niveau omvat en 
overstijgt het vorige (emergentie). Degene met een hoger niveau van mentale complexiteit is beter in 
staat om te gaan met de complexe wereld. Het sociale niveau is tegenwoordig niet meer toereikend 
om de vraagstukken van vandaag aan te kunnen. De behoefte aan kennis en vaardigheden 
tegenwoordig is veel grotere, evenals het niveau van onafhankelijkheid, zelfredzaamheid, 
zelfvertrouwen en vermogen om initiatieven te nemen. Tegenwoordig hebben we medewerkers 
nodig die denken en handelen vanuit het zelf-creërend perspectief. We hebben nu leiders nodig die 
niet alleen hun organisatie kunnen runnen, maar ook opnieuw kunnen bouwen aan normen, missie 
en cultuur. Zo komen we uit bij de leider die vanuit het transformatieperspectief tot zingeving komt.   
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De gegevens tonen aan dat sprake is van een grote kloof tussen wat we nu van de mentale 
complexiteit van mensen verwachten en hoe ons denken feitelijk functioneert groot is. We 
verwachten van de meeste werknemers dat ze denken en handelen vanuit een zelf creërend 
perspectief, maar dat hebben ze vaak niet. Van leidinggevenden verwachten we dat ze complexer 
opereren dan vanuit het zelf creërend perspectief, maar ook dat is vaak niet het geval. De figuur is in 
lijn met wat Van Marrewijk en Eddy Obeng signaleren de kloof tussen de snelheid van de 
maatschappelijke ontwikkeling en ons leervermogen3.  
 
Wat verstaan de auteurs nu onder ontwikkeling? Het bevat in elk geval de elementen van (zelf) 
reflectie, toekomstperspectief, samenhang zien en aanbrengen, inzicht in de mechanismen, hoe 
werken dingen en bij mensen. Als je kijkt naar organisaties dan is het opvallend dat organisaties van 
feedback zelden een continue ervaring maken. Vervolgens doorvragen is ook een kwaliteit die bijna 
niet verstaan wordt. Verder is van belang dat de knop om moet: ‘niet jou overkomt dingen, maar jij 
creëert gedachten en gevoelens in reactie op wat anderen doen’. De groei van volwassenheid 
impliceert een groeiend kritisch vermogen, naar jezelf en naar de ander, maar wel vanuit het hoger 
gelegen doel.  
 
BOO’s geven voortdurend kritische feedback, ze vragen doorlopend om afstand te nemen van wat er 
in je buurt is en om je blik te verruimen, ze besteden er geen tijd aan om jou te leren erop attent te 
zijn dat je ‘synchroon’ lijkt te zijn, terwijl je dat niet werkelijk bent. Ze zaaien onrust, gooien knuppels 
in het hoenderhok en zijn uit op verstoringen. In BOO’s heeft iedereen één baan en geen twee 
waarvoor niemand iets betaalt.  
 
 
 
De diepte, breedte en hoogte van de BOO 
De structuur van BOO’s is te duiden in termen van: 

 Diepte van ontwikkelingsgemeenschappen (de zgn. thuisbasis) 
 De breedte van ontwikkelingspraktijken (de zg. werkwijzen) 
 De hoogte van de ontwikkelingsambities (de zgn. groeikansen) 

                                                             
3 Marcel van Marrewijk (2014) Handboek organisatieontwikkeling; bouwstenen voor beter organiseren. Academic Service. De Haag. Eddy 
Obeng (2013) op Youtube: Smart failure for a fast changing world https://www.youtube.com/watch?v=EjSuaeVfE9I 
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Door alle drie de 
dimensies tegelijk in 
beschouwing te nemen 
kunnen we de BOO zien als 
een enkelvoudig, 
dynamisch systeem. De 
BOO ontwikkelt een 
nieuwe visie op de plek 
van menselijke 
ontwikkeling in 
organisaties. Groeikans, 
thuisbasis en werkwijzen 
versterken elkaar en 
samen bevorderen ze een 
bewust ontwikkelings-
gerichte cultuur. Het zijn 
drie bezielende kwaliteiten 
die altijd in interactie zijn 
en elkaar zo versterken. 
 
De drie dimensies bevatten twaalf kenmerken die we radicale verandering noemen, namelijk 
afwijkingen van vertrouwde gangbare principes, praktijken en structuren: 
 
Groeikans: 

1. Volwassenen kunnen ook groeien, dat wil zeggen is de organisatie zo georganiseerd dat het 
de ontwikkeling van zijn medewerkers als mens ondersteunt (helpt je organisatie bij het 
ontdekken van een persoonlijke uitdaging; zijn er anderen die hiervan op de hoogte zijn en 
het belangrijk vinden dat jij verder groeit; krijg je steun om je beperkingen te overwinnen; 
ervaar je dat zelf regelmatig; als je dan een capabelere versie van jezelf wordt, wordt dat dan 
erkend en gevierd en krijg je verdere ontwikkelingskansen). Persoonlijke ontplooiing, het 
bloeien van mensen, een beter mens worden vormt de kern van de organisatiecultuur van 
een BOO. 

2. Zwakte is een potentieel voordeel, een misser is een kans. De beperkingen – en iedereen 
heeft die – worden beschouwd als een groeikans, een hulpbron voor het bedrijf en pluspunt 
om voortdurend en openlijk na te streven.  

3. Gerund volgens ontwikkelingsprincipes. Mission statements kunnen alleen aandrijvers van 
cultuur zijn als ze worden ingebed in een algemene ecologie van structuren, praktijken en 
instrumenten. De principes van de BOO wortelen in mogelijk nieuw leven, in wat ontstaat, in 
nieuwe vermogens en in evolutie op individueel en collectief niveau. Dus georiënteerd op de 
mogelijkheid van ontwikkeling. Leden kiezen de principes en laten zich erdoor leiden. 

4. Het een is niet te scheiden van het ander. De doelen van winstgevendheid en het bevorderen 
van ontwikkeling zijn even waar, sterker nog: ze hebben elkaar nodig en roepen elkaar op. 

 
 
Werkwijzen: 
BOO’s passen hun ontwikkelingsprincipes toe door middel van indringende en samenhangende 
praktijken, die werkwijzen worden genoemd, bijvoorbeeld hoe vergaderingen zijn opgebouwd, hoe 
prestaties worden gevolgd en besproken en hoe mensen elkaar aanspreken over hun werk en over 
de uitdagingen die er individueel en collectief zijn.  

5. Destabilisering kan constructief zijn. Het achterhalen van de grondoorzaak van je handelen 
kan confronterend zijn, maar niet vijandig of agressief, immers pijn + reflectie = vooruitgang. 
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Vertrouwen, pijn en betrokkenheid typeren de cultuur van een BOO. De vergelijking met 
barensweeën is heel treffend: hevige pijn, gevolgd door nieuw leven. De sleutelvoorwaarde 
is kwetsbaarheid en dan door de schaamte, minderwaardigheidsgevoel en gebrek aan 
contact heen durven breken. 

6. Let op inconsistenties. In een eindeloos streven om onszelf op de werkplek veilig te voelen, 
laten we inconsistenties ontstaan tussen onszelf en anderen, tussen plannen maken en doen 
en tussen delen van onszelf. Inconsistenties hebben vaak te maken met datgene dat we 
moeten doen, maar laten vanwege gemakzucht, angst, etc. In de dagelijkse praktijk moeten 
we proberen die inconsistenties te dichten en de kloof te dichten tussen wie je bent op je 
werken en wie je werkelijk bent. Inconsistenties horen bij de verdedigingsroutines en om die 
te doorbreken moeten er condities geschapen worden om veilig aan de slag te gaan en de 
waarheid op tafel te leggen. Authentiek meedoen is dus de opgave. 

7. Plan op de groei en niet op de afronding. Dat betekent veel tijd investeren in het overwinnen 
van ongemak, te begrijpen hoe mechanismen bij onszelf werken, daaraan te werken. De tijd 
die je daarin investeert is veel productiever dan de tijd die je in je tweede baan stopt om 
jezelf onzichtbaar te maken voor anderen.  

8. Ook het innerlijk is te hanteren. Het gaat om met Coherence te spreken niet alleen om de 
buitenkant, planning, visie, activiteiten, uitvoering , procesverbetering en prestatieverhoging, 
maar vooral om het persoonlijk maken van de bijdrage van de mens. Wat leer je van 
gemaakte keuzes? Maar wel in een setting van een groepsgemeenschap.  

 
Thuisbasis: 
Groei kan alleen plaatsvinden wanneer mensen lid zijn van werkgemeenschappen waarin ze weznlijk 
worden gewaardeerd als mensen, verantwoording moeten afleggen en betrokken zijn in een echte, 
voortgaande dialoog.  

9. Bij rang horen niet de gebruikelijke voorrechten. Het ideaal is een meritocratie van ideeën, 
dat betekent dat je van hoog tot laag aan hetzelfde ‘regiem’ onderhevig bent. Daar hoort 
bijvoorbeeld ook doorvragen bij.  

10. Iedereen doet aan ontwikkeling. Ontwikkelen is geen aparte activiteit, het is een essentieel 
en integraal onderdeel van de organisatie. De hoogste leiders zijn de voornaamste coaches 
en ontwikkelaars van mensen. Op elk moment kunnen gewone zakelijke besprekingen 
omslaan in leerzame dialooggesprekken: even pauzeren om een stapje terug te zetten, 
vergissingen inventariseren, een diagnose stellen en dan dingen aanwijzen die mensen 
kunnen doen om van de vergissingen te leren. 

11. Iedereen heeft bondgenoten nodig.    
12. Iedereen bouwt mee aan de cultuur. Als je een aantal principes hebt, is het niet genoeg om 

deze alleen maar te volgen, maar iedereen moet zich ermee verbinden en ermee worstelen. 
Zo geef je samen vorm aan de werkprocessen. “iedereen is deelnemer, leraar en leerling 
tegelijkertijd”. Van medewerkers wordt verwacht dat ze de regels schrijven en herzien 
wanneer iets ook maar beter kan. De managers leggen geen regels op, maar zijn de 
vormgevers van de condities en de structuren die het de medewerkers mogelijk maken 
continu mee te doen en de werkprocessen te verbeteren. De directieleden beschermen de 
principes die richting geven aan het procesontwerp.  

 
Het gemeenschapsgevoel komt voort uit het geschenk van kwetsbaarheid en van de groei die daarin 
kan opbloeien. Medewerkers krijgen een heleboel hulp van een cultuur die ondanks de uitdaging in 
wezen heel erg ondersteunend is. Vanuit dat gemeenschapsgevoel ontwikkelen zich praktijken, die 
op hun beurt weer gericht zijn op ontwikkeling van mensen. Ik zie het ontwikkelen van een 
hoogwaardige groepsgemeenschap als een speciale verantwoordelijkheid van de leiding en met 
name om zakelijke en menselijke groei met elkaar te verbinden.  
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Werkwijzen 
Door wat wij doen een (be)oefening te noemen, geven we aan dat we aan het experimenteren zijn, 
iets uitproberen, bezig zijn iets te verbeteren. 
BOO’s zijn dus vooral gericht op oefenen en niet op 
presteren. In de oefencultuur is iedereen aan het 
leren en groeien. Je moet aandacht geven aan het 
creëren van een oefencultuur om mensen te 
helpen zich de aanpak, de intenties en de 
mentaliteit van het oefenen eigen te maken. In een 
cultuur voor iedereen vormen de oefenpraktijken 
de belangrijkste dagelijkse activiteiten waaraan 
iedereen meedoet, individueel, in kleine teams, in afdelingen, in de hele organisatie.  
Werknemers worden steeds weer in rollen gebracht waar ze nog niet klaar voor zijn en door middel 
van feedback groeien ze in die rollen.  
 
Next Jump: karakter is een spier 
Geconstateerd werd dat dingen misgingen als terugkerend patroon waarin het onvermogen van 
mensen zichtbaar werd om hun emoties te hanteren, de leiders noemden dat: ‘onbalans in het 
karakter’. Deze bestond er vooral uit dat zelfvertrouwen enerzijds en nederigheid anderzijds bij de 
medewerkers weinig in balans waren. De leiders kwamen er achter dat karakterontwikkeling iets is 
als het trainen van een spier. Door consequent oefenen worden mensen geholpen nederiger en 
zelfverzekerder te worden. De leiding gelooft in het transformerende potentieel van zorgvuldig 
ontworpen rituelen. De manieren waarop ze dat doen: 

 Tweegesprekken vormen een dagelijks ritueel waarin mensen hun hart luchten en op die 
manier ‘afvalstoffen kwijtraken’. Je bent elkaars mentor en na verloop van tijd vindt er weer 
een andere koppeling van medewerkers plaats, bij voorkeur door arrogantie te koppelen aan 
onzekerheid.  

 De wekelijkse situationele workshop bestaat steeds uit vijf mensen, twee verschillende paren 
van gesprekspartners en een meer ervaren collega die optreedt als mentor en coach. Deze 
laatste is er om je aan te moedigen tot een hoger niveau van zelfwaarneming te komen, 
zodat je nieuwe opties ontdekt om in de toekomst soortgelijke uitdagingen aan te kunnen. 
Veel vergaderingen zijn vervangen door situationele workshops die een oefening in reflectie 
inhouden. De dilemma’s die mensen inbrengen hebben meestal te maken met 
verbeterpunten (beperkingen) van mensen. De focus ligt op het trainen van het 
beoordelingsvermogen in plaats van op de technische training. Het probleem moet door 
jezelf worden opgelost en daar mag wat tijd over heen gaan. De mensen brengen hun 
denken, voelen en gedrag van een subjectief naar een objectief perspectief en dat helpt hen 
naar de bril te kijken waar ze eerder alleen maar doorheen konden kijken.  

 Daarnaast is er nog de maandelijkse 10X factor, waarin 10 medewerkers in 90 minuten een 
korte presentatie over hun bijdrage aan de organisatie geven. Het mag gaan over de winst 
van de organisatie of over de cultuur ervan. Het gaat er om hoe je het hebt gedaan, met 
daarbij steeds de vraag hoe ik het heb gedaan, waar ik tegen aan ben gelopen en waar ik 
uiteindelijk voor heb gekozen. De medewerkers krijgen waardering omdat ze laten zien hoe 
ze een persoonlijke beperking te boven zijn gekomen.  

 
Decurion: je kunt tien keer meer dan je denkt 
Het afstemmen van intenties is voor Decurion erg belangrijk. Mensen moeten hun de verbinding 
krijgen met het achterliggende doel dat degenen die rond de tafel zitten naar dat gesprek brengt.  

 Contactmomenten zijn er dagelijks tussen de leidinggevende en de teamleden over hoe 
zaken gaan, informatie uitwisseling en feedback zijn steeds tussen de bedrijven nodig en 
vormen de basis voor competentieborden en taakwisselingen om steeds breder inzetbaar te 
worden.  
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 Zichtlijnen zijn de diepere bedoeling die achter de vraag naar hoe en wat ligt. Terwijl de 
contactmomenten vluchtig moeten zijn, gaat het bij zichtlijnen om een echte verdieping.  

 Ook zijn er nog polsmomenten, dat wil zeggen dat tijdens een dienst managers en teamleden 
tien minuten voor of nadat een serie zalen worden klaargemaakt bij elkaar komen. Daarin 
wordt heel krachtig feedback op elkaar gegeven. Het gaat dan om functioneren op drie 
niveaus: hoe werkzaamheden geleerd kunnen worden en ter plekke verbeterd, op het 
tweede niveau wordt geoefend met het geven en krijgen van feedback. Op het derde niveau 
gaat het om de feedback op de feedback. De feedbackgevers krijgen feedback van de 
managers hoe het beter kan. Op die manier runt het team de business.  

 Het competentiebord is een aankondigingsbord in de personeelsruimte van ieder 
bioscooptheater. Daarop wordt aangegeven hoe gescoord wordt op de uitoefening van de 15 
rollen om een diploma te krijgen. Iedereen bevindt zich op een ontwikkelingspad en iedereen 
geeft en krijgt lessen.  

 Elke 3-4 maanden komen alle delen van de onderneming bij elkaar voor een Decurion 
Zakelijk Leiderschap, een tragere, dieper reflecterende versie van een overlegmoment, 
zonder externe begeleiders. Men treedt uit zijn rol, omdat het om zaken gaat die de gehele 
gemeenschap aangaan.  

 
Bridgewater: instrumenten voor afstemming 
Op elke plek in de organisatie zijn mensen bezig op één lijn te komen met wat waar is. Redeneringen 
en prestaties worden blootgesteld aan permanente toetsing. Er is sprake van een massieve cultuur 
van radicale transparantie. Welke instrumenten worden zoal ingezet: 

 De puntverzamelaar is een digitaal instrument in de vorm van een app, waarin gedrag 
continu door de collega’s wordt gewaardeerd met een duim omhoog of omlaag met 
argumentatie. De punten creëren door de tijd een ‘pointillistische portretafbeelding’ van 
jezelf.  

 Het logboek van kwesties is een instrument voor het waarnemen, constateren en voorkomen 
van problemen. Vragen en bewijzen in verband met fouten, vergissingen of problemen 
worden opgetekend en aangepakt. Op die manier haalt iedereen ‘de vervuiling uit het 
water’.  

 De honkbalkaart is een andere informatiebron over gedragspatronen. Het is een digitale 
routekaart voor hoe je, van waar je nu bent, komt bij waar je naartoe wilt. Het spoort je aan 
de strijd met je beperkingen aan te gaan. De kaart bestaat uit een aantal positieve aspecten 
(vertrouw-me-hierin) en aspecten die om aandacht vragen (let-op-bij). De kaart bevat geen 
definitieve beschrijvingen van de persoon, maar het zijn handige hulpmiddelen om mensen 
en rollen op elkaar te kunnen afstemmen.  

Al deze instrumenten zijn erop gericht om de culturele praktijken zichtbaar te maken hoe iemand 
zichzelf ziet en hoe zijn collega’s hem/haar zien. Het lijkt een hele documentatie, maar als zwakheden 
universeel zijn en erkend worden, dan is de methodiek een stuk minder schrikaanjagend. Het zijn 
allemaal instrumenten in het lerende ecosysteem.  
 
De instrumenten zijn niet slechts toevoegingen aan het dagelijkse werk, ze zijn essentieel: 

- Om te groeien moet sprake zijn van een veilige thuisbasis, een ondersteunende 
groepsgemeenschap 

- Iedereen zit in hetzelfde schuitje en speelt hetzelfde spel 
- Talent betekent praktisch oefenen 
- Zwakheden tonen  
- Anderen helpen bij hun praktijkoefeningen 
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Op grond van deze ervaringen zijn er vijf aspecten die een BOO centraal stellen: 
1. De praktijken helpen innerlijke worstelingen naar buiten te brengen; mensen krijgen de 

gelegenheid te werken aan hun beperkingen door stil te staan bij hun denken, voelen en 
handelen. 

2. De praktijken verbinden het werken in de organisatie met het werken aan onszelf. In plaats 
van afzonderlijke ontwikkelingstrajecten kan men tijdens het werk werken aan 
zelfverbetering en prestatieverbetering.  

3. De praktijken maken dat we ons niet richten op de resultaten maar op de processen die tot 
resultaten leiden. Feedback is niet gericht op het corrigeren van gedrag, maar op het 
veranderen van de denkwijze waarvan het gedrag het product is.  

4. Ook taal is een praktijk en taal creëert nieuwe instrumenten voor een nieuw paradigma. 
BOO’s vormen betekenisscheppende culturen van de dialoog. Ze ontwikkelen een eigen 
praktijktaal. Het gaat om een krachtiger taal dan de standaard bedrijfstaal.  

5. Structurele uitdaging geldt in de hele organisatie elke dag en voor iedereen. De praktijken 
vinden dagelijks, wekelijks, maandelijks, individueel, in tweetallen, in team, afdeling of 
organisatie plaats. Zo worden praktijken op meer niveaus geïntegreerd.  

 
Volgens mij is het zaak om in elke organisatie op zoek te gaan naar een samenhangend systeem van 
praktijken.  
 
 
De rode draad door de drie organisaties 
Elk van de organisaties heeft een evoluerend geheel 
van praktijken bedacht die hun cultuur tot de meest 
complete broedplaats voor ontwikkeling heeft gemaakt. 
Drie functies vind je bij alle terug: 
 
Vasthouden: de noodzaak dat de omgeving de persoon 
precies ontvangt zoals deze op dat moment is. De 
persoon krijgt de gelegenheid om de capaciteiten die 
hij/zij heeft ontwikkeld uit te oefenen en deze 
capaciteiten worden onderkend en gewaardeerd. De uitdaging is om mensen voorbij hun 
beperkingen te brengen. 

- De medewerkers ervaren een geaccepteerde kwetsbaarheid 
- Ze worden gewaardeerd voor het onthullen van zwakheden en fouten 
- De cultuur nodigt de hele mens uit 
- De cultuur erkent de hele mens en luistert oprecht naar hen 

Loslaten: de stabiele omgeving bevordert het besef van de persoon om zich opnieuw vorm te geven. 
- De medewerkers krijgen voortdurend feedback 
- Ze geven voortdurend feedback 
- Ze kijken regelmatig verder dan hun locatie 
- De cultuur zegt: de beste baan is die waarvan je nog niet weet hoe je die moet vervullen 

In de buurt blijven: de stabiele omgeving blijft in de buurt om een nieuwe relatie aan te gaan met de 
persoon die zichzelf opnieuw vorm geeft. Het is essentieel dat de werkomgeving in de buurt blijft. 

- Een serie rollen van toenemende reilwijdte en verantwoordelijkheid is eerder regel dan 
uitzondering 

- Rang gaat niet samen met voorrechten 
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Een optimaal ontwikkelingsgerichte werkcultuur is goed in elk van de drie functies en in het geheel. 
Dat geldt voor iedereen op elke positie in het hele traject van de volwassen ontwikkeling. De hele 
cultuur is op ontwikkeling gericht om jou te ondersteunen en uit te dagen, waar je je ook in je 
ontwikkelingstraject bevindt. Compleet ontwikkelingsgericht betekent: ze doet alle drie de functies 
en doet dat voor iedereen in elke fase van volwassen ontwikkeling.  
Hoe volwassener je wordt, hoe beter je in staat bent om met complexiteit om te gaan, dat wil niet 
zeggen meer details aankunnen, maar het zinvol organiseren van informatie tot een groter geheel.  
 
Mensen leren betere beslissingen te nemen, sneller te groeien, meer verantwoordelijkheid te nemen 
voor complexere taken, minder tijd kwijt te zijn aan bescherming favoriete zelfbeeld, meer tijd te 
besteden aan het werk zelf en effectiever samen te werken. Dat zijn de ingrediënten voor een 
cultuur voor iedereen.  
 
Het werken in BOO’s is altijd ‘werken in uitvoering’: 1) ze zijn onvoltooid en nooit voltooide 
producten, 2) het is altijd een menselijke creatie die vooruitgang creëert: zakelijk resultaat, potentie 
van levens ontvouwen, groei van collectieve kundigheid.  
 
Het boek laat zien dat als je werkelijk geeft om de ontwikkeling van mensen (voor het welzijn van de 
organisatie, de planeet of beide) de BOO een krachtige manier is om je cultuur te organiseren en dat 
het dan mogelijk is om ook prestaties te leveren.  
 
 
De leider als leraar 
Leiders van BOO’s zijn vaak meer leraar dan 
zakenmensen. Ze creëren meer leiders door de 
bevoegdheden voortdurend lager neer te leggen, 
maar ook door zelf meer te gaan coachen. Dat 
kan alleen als je de baan van de persoon in 
kwestie zelf hebt gehad. Coachen is ingebouwd in 
de manier waarop mensen op de werkvloer hun 
tijd doorbrengen. Leraren zorgen ervoor dat 
medewerkers geleidelijk in de baan kunnen 
groeien en door kunnen groeien.  
Helaas zijn de meeste werkomgevingen niet zulke goede scholen, daar kan je wat aan doen door 
steeds meer teamaanvoerders te kweken door voortdurend te coachen, begeleiden en les te geven. 
Didactiek en leerplanontwikkeling horen daarbij. Succes ontstaat door de cultuur, dat is de 
organisatiestrategie van de BOO’s. Door cultuur creëer je succes en het succes zorgt ervoor dat je 
verder in de cultuur kunt investeren. De verliezen door kosten van uitval en ineffectieve praktijken is 
gigantisch en reden voor BOO’s om in een andere cultuur te investeren: 

- Mensen zeggen/doen niet wat ze wel zouden moeten zeggen/doen 
- De dingen die mensen zeggen en doen, hadden ze nu juist niet moeten zeggen of doen 

Collectieve integriteit of gewoon eerlijkheid is de basis voor een BOO.  
 
Als we switchen naar persoonlijk leiderschap dan komt het volgens de auteurs toch vooral aan op 
oefening ‘immuniteit voor verandering’ (IVV). Deze bestaat uit een aantal fasen, die je op een kaart 
kunt zetten met vier kolommen en elke fase in een kolom: 

Ø Fase 1: kiezen van een persoonlijke groeidoelstelling en daarna het beantwoorden van een 
aantal vragen om duidelijk te krijgen hoe jijzelf het bereiken van dat belangrijke doel en van 
je eigen groei onbewust belemmert. Je committeert je dus aan het beter worden in. 
Daarmee  belicht je je blinde vlek. Je zult dan zowel een beeld hebben van hoe je jezelf 
inperkt als een glimp van wat het zou betekenen om je eigen besturingssysteem op te 
waarderen. Vaak gaat het om het aanpakken van de gehechtheden van het ego.  
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Daar zijn een aantal methoden voor beschikbaar, uiteenlopend van ‘wat je nodig hebt om 
beter te worden bij het effectiever vervullen van je huidige rol’, ‘wat je nodig hebt om beter 
in staat te zijn je organisatie dichterbij het functioneren als BOO te brengen’, tot de reflectie 
op de vraag of je al eens een verbeterdoel hebt geprobeerd te bereiken zonder dat je over 
het resultaat tevreden was en wat zit je dan in de weg?’ Kortom: het moet gaan om het beter 
te doen, zoek daarbij een bemoedigende positief geformuleerde actie, het moet belangrijk 
voelen en het moet iets zijn dat je nog niet hebt bereikt.  

Ø Fase 2: wat je in plaats hiervan doet en niet doet. Je moet dus voor de dag komen met je 
eigen slechte gedrag. Door feedback van anderen in te schakelen krijg je nog een groter 
inzicht. Het gaat hierbij om gedragingen en het moet om iets gaan dat stelselmatig in de weg 
zit. Dit is het wonderlijke: jijzelf zit in feite steeds zelf je verbeterdoel in de weg. 

Ø Fase 3a: het zorgenkader ofwel het benoemen van je angsten en zorgen. Het louter stilstaan 
bij gedrag is niet voldoende voor transformatie. Je moet dieper afdalen naar je angsten, 
schrikbeelden, gehechtheden en patronen van zelfbescherming. Hier wordt geleidelijk aan je 
immuniteit voor verandering zichtbaar. Dit moet je niet alleen doordenken, maar ook 
doorvoelen. Als je namelijk denkt aan het tegenovergestelde van wat je in kolom 2 hebt 
neergezet, dan roept dat een angst of iets dergelijks op.  

Ø Fase 3b: als je je angsten en zorgen herkent zal je dat helpen bij het ontdekken van wat 
genoemd wordt een verborgen concurrerend commitment. Je angsten vormen dus het ruwe 
materiaal waaruit dat commitment ontstaat. Als je je ervan bewust bent, zie je in dat ze ons 
in onze vooruitgang hebben gehinderd. Onze geest heeft net als het lichaam een 
immuunsysteem, een prachtige, natuurlijke kracht die voortdurend en onbewust aan het 
werk is met één doel: ons te beschermen en in leven te houden. Probleem is echter dat dat 
immuunsysteem zelf een bron van problemen wordt: dat wat heeft geleid tot goede zelfzorg 
leidt tot gedrag dat nu juist je doelstelling in de weg staat.   

Ø Fase 4: grote aannames. De meest betrouwbare route om je immuunsysteem te 
ontmantelen loopt via het ontdekken van fundamentele aannames die er aan ten grondslag 
liggen. Het zijn je kernovertuigingen die dat systeem overeind houden. Als je je bewust bent 
van de grote aannames ben je in staat naar waarheid te zoeken.  

 
Dit is een puur menselijk proces, waarbij het zichtbare commitment in de vorm van de inspanningen 
om dat doel te bereiken gelegen is in de neocortex (de zetel van ratio en taal), terwijl de angsten en 
zorgen voortkomen uit de amygdala, het oude brein: de zetel van gevoel en emotie.  
Zo’n oefening maakt een innerlijke leerweg zichtbaar. En die leerervaringen kun je delen met 
anderen in de organisatie. Via feedback kun je dit aanscherpen. Ze kunnen je helpen bij het 
achterhalen van aannamen. Omgekeerd, kun je je collega’s feedback geven en ondersteunen, zodat 
ook zij kunnen evolueren  
 
 
De basis voor een Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie (BOO) 
Welke lessen kunnen we nu uit het bovenstaande trekken om vanuit persoonlijk perspectief zelf ook 
een goede BOO te worden. Het zijn natuurlijk geen instant-oplossingen, maar ze kunnen helpen: 

Ø Zoek een ontwikkelingsmaatje op, stem regelmatig af over de vraag hoe je groeikans 
dagelijks gestalte krijgt 

Ø Zoek input bij het bepalen van je groeikans, vraag drie mensen, die je vertrouwt en die je 
aanpak kennen, aangeven wat jij kunt om mogelijk effectiever te worden 

Ø Maak een imummitietsveranderkaart met focus op groeikans, deel die kaart met je 
ontwikkelingsmaatje 

Ø Zoek beknopte, regelmatige en zinvolle feedback van vertrouwde waarnemers 
Ø Betrek je manager bij je groei agenda, voor veel managers is het verfrissend om 

medewerkers te hebben die echte interesse in zelfverbetering hebben 
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Ø Kijk uit naar rolmodellen, probeer voorbeelden van mensen te vinden die actief input 
zoeken, openlijk laten zien hoe je kunt leren en in de groei van anderen investeren 

 
Voor verandering is vaak het ontwikkelen van een meervoudige visie van belang. De omvorming van 
een klassieke naar een moderne organisatie begint bij de vraag of de organisatie dat wil, want het is 
zowel een probleem als een kans. Mens in organisatiE wordt geconfronteerd met nieuwe 
uitdagingen, rollen, taal en antwoorden. Om aan de externe uitdaging tegemoet te kunnen komen, is 
een uitgebreide blik naar binnen, persoonlijk en cultuur nodig. Wat is nodig om de cultuur te 
veranderen, welke collectieve denkwijzen moeten kantelen, op welke manieren zullen we zo goed als 
zeker elke collectieve verandering die we zouden kunnen invoeren kunnen verhinderen? Hoe kunnen 
we afweer (h)erkennen en om-leren? Het betekent ook dat ondergeschikten jouw invloed 
terugdringen en jouw aannamen over gezag, verantwoordelijkheid en risico onderuit halen.  
 
Kortom: de meervoudige visie gaat om veranderen op organisatie en persoonlijk niveau en maak 
daarbij onderscheid tussen innerlijk en uiterlijk. Dat levert een interessant vierkwadrantenmodel op 
(p.274). Dat is ook een verwijzing naar het AQUAL-model (All qualities, all levels) van Ken Wilber, die 
aangeeft dat je alleen integraal, dus in elk kwadrant tegelijkertijd, stappen moet zetten. Meestal 
beperken we ons tot het individuele uiterlijke (bv. mijn capaciteiten of functieomschrijving) en gaan 
daarna naar het collectieve uiterlijke (onze prestaties, onze doelstellingen) en gaan voorbij aan de 
innerlijke dimensies (onze persoonlijke waarden en motieven en de missie of cultuur van een 
organisatie).  
 
Nogmaals, een BOO denkt in groeikansen (persoonlijk doel, of gezamenlijk werken aan een groot 
ding), ze hebben een thuisbasis (een gemeenschap van mensen die zich bewust zijn waaraan zij 
werken en vordering willen maken), ze hebben werkwijzen, een praktijk waarin ze betrokken zijn en 
die hen ruimte geeft om tijdens het werk aan hun groeikans te werken.  
Het ontwikkelen van duurzame praktijken is van belang om het groepsgevoel te versterken en de 
teamontwikkeling te ondersteunen. De koplopers of pioniers moeten stap voor stap ondersteuning 
krijgen met doorgaande actieve leergroepen.  
 
Mensen kunnen met enthousiasme en waardering praten over wat een uiterst ongemakkelijke 
ervaring is wanneer ze merken dat de eigen worsteling consequent met mededogen worden 
opgeroepen en beantwoord. De creatieve vonk kan alleen overslaan door de combinatie van hoofd, 
hart en handen. Een vertrouwde basis, die veilig, betrouwbaar en gezamenlijk gedragen is, is nodig 
voor innerlijke groei.  
 
 
Mijn evaluatie 
Wat ik erg waardevol aan dit boek vind, is dat uitgebreid wordt ingegaan op de vraag naar de 
verborgen inspanningen die moeten worden geleverd en niet alleen naar de (optimistisch 
stemmende) verbeterdoelen. Ons afdalen naar angst en aversie is een moeilijke, maar noodzakelijke 
weg naar groei. Het werken aan een goede cultuur is een continu gevecht en vereist een strategie op 
langere termijn. Mooi vind ik dat het vormen van karakter – individueel en collectief – een 
levenslange activiteit is, omdat onze voorkeurshouding (bv. individueel-innerlijkàego) ons altijd in 
de weg zit. Om daar bewust van te zijn, betekent inspanning verrichten en daar vervolgens ook van 
genieten, omdat anderen in hetzelfde schuitje zitten.  
Het boek laat zien dat organisaties en medewerkers elkaars grootste bron zijn voor bloei en het 
creëren van betere versies van onszelf. Het inzicht in bewustzijn en zelfinzicht in de volwassenheid is 
betrekkelijk recent en komt voort uit de ontwikkelingsideeën in de kinderpsychologie.  


