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De schreeuwende behoefte aan nieuw leiderschap 
De interne en externe dynamieken zijn zo groot dat ze als het ware een nieuw soort leiderschap 
genereren. Met name de technologische ontwikkeling is zo sterk dat we een creatieve 
herstructurering nodig hebben. De nieuwe quantumopvatting voor leiders en managers komt erop 
neer dat sprake is van voortdurende ontwikkeling, holistische sterk met elkaar verbonden 
zelforganiserende systemen die door middel van trial-and-error de toekomst onderzoeken. Vanuit de 
mens gezien worden mechanistische wetten vervangen door zingeving, doel en motivatie als 
dynamische organisatieprincipes van ons leven en onze organisaties.  

De quantumfysica en de chaos- en complexiteitstheorie benadrukken het creatieve potentieel van 
onzekerheid. Het gaat er van uit dat creatiev systemen complex en sterk onderling verbonden zijn en 
dat we het zelforganiseren kunnen laten functioneren, in dialoog met elkaar en hun omgeving. Ze zijn 
op hun best als ze zich ‘op de rand van chaos’ bevinden, het punt van maximale instabiliteit binnen 
een systeem dat de vrijheid biedt om te innoveren en de regels te herschrijven.”  
 
Quantumleiders leren hoe ze in onzekerheid en instabiliteit moeten werken en gedijen er goed bij. Ze 
weten creativiteit en innovatie het best kunnen worden gekoesterd ‘op de rand van chaos’. Ze zien het 
gebrek aan zekerheid en duidelijk grenzen als een kans voor experimenten en creatieve 
onderzoekingen. Terwijl Newtoniaanse leiders de voorkeur geven aan het spelen van een begrensd 
spel, een spel binnen de regels en binnen de grenzen, verkiezen quantumleiders een spelen met de 
grenzen, ze bedenken nieuwe regels en vinden het spel opnieuw uit.  
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Daarbij passen het vertrouwen in mensen en systemen, het opbouwen van teams, flexibiliteit en 
dialoog, openstaan voor onbekende ontwikkelingen. Dienstbaarheid is een kernwaarde, omdat je 
beseft deel te zijn van ene groter geheel. Daarmee spoort ook een meer organische benadering van 
complexe, adaptieve systemen, die in creatieve en dialoog staan met hun omgeving, gevoelig zijn 
voor verandering, maar zich snel kunnen aanpassen. Ze zijn op hun best in instabiele situaties en 
stimuleren samenwerken in plaats van tegenwerken. Het onzekerheidsprincipe van Heisenberg 
maakt aannemelijk dat het stellen van goede vragen voorop staat. Ze proberen verschillende 
mogelijkheden uit en krijgen op die manier meer inzicht in de complexiteiten waarmee ze 
geconfronteerd worden.  
 
Zoals David Bohm zegt: alle problemen van de wereld zijn problemen van het denken. We kunne die 
oplossen als we ons hele brein gebruiken en alle vaardigheden benutten. Op die manier, door de 
voortdurende interactie met de omgeving, de ervaringen en de denkprocessen zelf, blijven we ons 
brein steeds weer opnieuw bedraden.  
 
Handelen vanuit een hogere motivatie – een sterk gevoel van doelgerichtheid op basis van 
belangrijke waarden en een brede visie op waar het in de organisatie om gaat – leidt tot een veel 
gezonder resultaat dan obsessieve gerichtheid op efficiënte en materiële kortetermijnwinst.  
 
Het boek gaat over de ontwikkeling van een quantumsysteemdynamiek (QSD), een nieuwe 
organisatievisie die van toepassing is op alle organisaties die uit mensen bestaan. Het is een 
methodiek van zakelijk en sociaal denken en zijn; werkwijzen worden ontleend aan quantumfysieke 
systemen zoals weerspiegeld in het menselijk bewustzijn. Leiders leren hoe ze de kernideeën afgeid 
uit de QF kunne gebruiken om de motivatieschaal te begrijpen en toep te passen uit Spiritual Capital 
en dat ze leren werken met de 12 transformatieprincipes. Voor hen is een creatieve uitdaging om die 
grote verbondenheid van zaken als een uitdaging in plaats van als een bedreiging te zien.  
Naar de quantumwereld 
De 17e eeuwse fysicus Isaac Newton staat model voor de moderne westerse wetenschap, 
management en zelfs democratie. Het oude denken, in hem belichaamd, leert dat de geest en de 
bewuste waarnemers geen rol spelen in het maken of aansturen van dingen: de materiële wereld is 
er gewoon en de ik persoon is passieve getuige die zich bevindt in een wereld van krachten waar hij 
geen greep op heeft. Legt de oude wetenschap nadruk op continuïteit en continue lineaire 
verandering, de nieuwe wetenschap zit vol quantum leaps, complexiteiten, catastrofes en plotsling 
verval tot chaos. De mens is deelnemer aan het universum, de waarnemer is agens die de 
werkelijkheid laat gebeuren. Die werkelijkheid is een verstrengeld (entangled: geheel waarin alles 
met elkaar samenhangt en waarin correlaties zich spontaan ontwikkelen). We noemen dat 
synchroniciteit. De nieuwe wetenschapper richt zich op nieuwe eigenschappen of patronen die 
ontstaan als deeltjes zich tot elkaar verhouden en een geheel vormen. Het universum is een 
zelforganiserend universum van constante creatie1. Georganiseerde simpliciteit maakt plaats voor 
zelforganiserende complexiteit.  
 
Maar de nieuwe quantumwereld richt zich op veel meer: het geheel in plaats van de delen, op de 
relaties in plaats van de scheiding, op en/en  in plaats van of/of, op vragen in plaats van antwoorden, 
op potentialiteit in plaats van hier-en-nu, op bescheiden van ons denken in plaats van arrogantie en 
op integratie in plaats van fragmentatie. Bij dit wereldbeeld passen vragen als ‘waar kom ik 
vandaan?, Wie ben ik?, Waarom ben ik hier? En: wat is mijn taak in dit leven? Als je hier goed over 
nadenkt, dan beseffen we aan de ene kant dat we klein zijn en dat dat ons bescheiden moet maken, 
maar we beseffen daardoor ook hoe belangrijk het is dat we samenwerken en dienstbaar aan elkaar 
zijn. Wij als mensen dragen de hele geschiedenis, de richting en de intentie van het universum in ons 

                                                             
1 Alles in het universum is energie en informatie. Dat geldt ook voor organisaties. Juist door die ontwikkelende energie en informatie wordt 
het karakter van de organisatie zichtbaar.  
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lichaam en onze geest met ons mee. Ook dragen we in onszelf de hele geschiedenis van de evolutie 
van het leven op deze planeet met ons mee: in de eenvoudigste laag van onze lichaamsorganisatie 
vind je structuren als die van eencellige dieren. En als we dan vragen wie we zijn dan komen we uit 
bij het begrip quantumvacuüm2; ruw aan te duiden als het veld met achtergrondenergie dat zich 
tussen de deeltjes bevindt en één ondeelbaar geheel vormt. Ik ben dus een proces van voortdurend 
verschuivende en veranderende stromingen dat zijn rol speelt tegen de achtergrond van het 
quantumvacuüm. Het is de grond en bron van alles wat er is, was en zal bestaan; het is de primaire 
drijfveer achter beweging, de richting, het doel van alle dingen, de rode draad door ons leven. Het is 
dus geen materie in de klassieke zin, in tegendeel het heeft een bewustzijn omdat het de bron van 
alles is. Als dan de vraag gesteld wordt, wat ik kan doen, dan gaat het eigenlijk om de 
waardebepaling: geld verdienen is nooit het hoogste doel, maar het creëren van banen kan dat wel 
zijn: haal dus het geld onder je matras vandaan en investeer in dit hoger gelegen doel en stel he 
daarmee dus dienstbaar op: “doe je werk altijd met het welzijn van anderen in gedachten”. We 
moeten ons doel vinden en dat is een enorm proces complexiteiten ervaren, nuances aanbrengen, 
verzeild raken in tegenstrijdigheden, verlies ervaren, compassie tonen met anderen en jezelf. Maar 
misschien wel het belangrijkste: dingen van onszelf en anderen verwachten die we/ze aan kunnen en 
onszelf/hen te vergeven voor wat we niet kunnen. Balans zoeken is naar mijn mening een hele 
essentiële opgave.  
 
Bij organisatieverandering zie je namelijk ook dat die balans 
ver weg is. Meestal wordt er à la Newton oplossingen 
gezocht op het mentale niveau, zonder dat de emotionele 
(hart) en spirituele (buik, wil) kant aan bod komen. En 
holistische aanpak ligt dus meer voor de hand. Die twee 
laatste ‘intelligenties’ hangen nu juist samen met ons 
vermogen om met ambiguïteit, onzekerheid en complexiteit 
om te gaan. Veel hedendaagse trajecten richten zich hierop, 
maar de verandermanagers zelf en de leidinggevenden zitten 
nog helemaal op het mechanistische spoor en hebben geen 
flauw benul wat transformatie betekent. Mens in organisatiE heeft behoefte aan zin- en 
betekenisgeving en die komen niet meer vanuit allerlei basale behoeften, mar doen zich voor op het 
niveau van zelfvertrouwen en zelfontplooiing, daar zitten de echte groeibehoeften van een 
toenemend aantal mensen. Dus niet de traditionele behoeftepiramide van Maslow, waarin 
bijvoorbeeld de aandeelhouderswaarde op korte termijn centraal staat met daarbij de passende 
algemene materialistische vooringenomendheid van de westerse cultuur, maar het stellen van de 
basale Why-vraag. Dat geldt voor mens en organisatie: kern-denken en kern-zijn. Is Shell een 
oliemaatschappij, of wil zij energieproducent zijn. Is de overheid de overbezorgde verzorger, of de 
mogelijk maker van nieuwe rechtvaardiger samenleving? Is Zeelenberg een commerciële 
dienstverlener, of wil zij de potentialiteit van mens in organisatiE helpen benutten.  
 
Wat dat dan betekent is dat we creatief moeten leren denken, vanuit wat Zohar het Quantum-zelf 
noemt en dat we eerder het vacuüm hebben genoemd. Vanuit dat denken kunnen we namelijk 
nieuwe categorieën ontwikkelen, nieuwe concepten bedenken, onze structuren veranderen en onze 
denkpatronen transformeren. Vanuit de zogenaamde Leegte ontstaat dus iets nieuws. Dat is precies 
wat Scharmer de bron noemt waarvan uit het nieuwe zich ontvouwt.  
 
 
 

                                                             
2 Bedoeld wordt de basistoestand van die energie die nog niet gerealiseerd is, die dus wijst op de potentialiteit, de volle leegte zoals 
Hindoeïsme en Taoïsme ons leren. Daarin liggen visie en blijvende waarden besloten. 
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Om het oude paradigma te verlaten, moeten we heel veel ‘opofferen’: onze impliciete waarden en 
aannames, onze beelden, onze vanzelfsprekende patronen, onze verwachtingen, onze vragen en 
onze benadering van de werkelijkheid. En dan nog wat: als we overstappen op een nader paradigma, 
moeten we nog een keer voorkomen dat dit weer onze gevangenis wordt (de zgn. 
paradigmaparadox). Maar om de regels van het spel te kunnen veranderen, moeten we uit het spel 
stappen. Dat vereist moed en doorzettingsvermogen. Leiders die dus echte veranderingsprocessen 
willen initiëren, moeten zich in de eerste plaats dus bewust worden van het feit dat ze vanuit een 
paradigma hebben gehandeld en gedacht. Ze moeten: 

- De herkomst en aard van het paradigma zien 
- De gevolgen, beperkingen en mechanismen hiervan  
- Ze moeten een punt bereiken waarop ze de realiteit 

van een ander paradigma voelen of de creatieve 
opwinding van het zich op de grens tussen 
verschillende paradigma’s bevinden 

- Ze moeten leren nieuwe vragen te stellen 
- Zichzelf situeren waar de visies en de categorieën 

waarin gedacht wordt anders zijn 
- Ze moeten zichzelf, hun organisatie op een andere manier gaan zien 

Pas dan kun je veranderen en de vanzelfsprekendheid van de boerderij, zoals Molenkamp en 
Boonstra als metafoor gebruiken, loslaten en nadenken over een andere bestemming op de plek 
waar de oude boerderij staat/heeft gestaan.  
 
 
Drie vormen van denken en de zelfbedrading door het brein 
Ons brein bestaat uit drie soorten denken: 

 Het rationele, logische aan regels gebonden denken met concepten, categorieën, modellen 
 Het associatieve denken dat wordt voortgebracht door onze emoties, gevoelde en 

lichamelijke ervaringen, patroonherkenning. Dit denken is niet gebonden aan regels, maar 
aan gewoonten. 

 Het creatieve, reflectieve denken dat regels overtreedt en nieuwe maakt. 
Ons brein is in staat om voortdurend te veranderen. Met onze leeftijd mag het aantal neuronen dan 
wel minder worden, maar we zijn in staat om voortdurend nieuwe neurale verbindingen te vormen. 
Hoe groter en complexer de uitdagingen, hoe rijker het scala aan vereiste neurale verbindingen. En 
hoe rijker de ervaring, hoe groter dit netwerk van verbindingen. Daardoor kunnen we het brein van 
nieuwe bedrading voorzien, want dat is hard nodig en geldt zowel voor onszelf als voor de 
organisaties. Het is belangrijk te beseffen dat we elke manier van denken nodig hebben, maar dat 
deze allemaal een ander soort neurale structuur en verwerkingsmechanisme in de hersenen hebben.  
Met Kahnemann kunnen we zeggen dat het rationele denken ook wel Systeem 2-denken genoemd, 
langzame denken of linker hersenhelft-denken serieel van aard is en uitgaat van regels. Het is 
business as usual denken en vertaald zich o.m. in ‘management by objectives. De neurale paden zijn 
lineair en deterministisch: B volgt altijd op dezelfde manier op A. Nuance of am’biguïteit bestaan 
niet: iets is waar of onwaar. Voordelen: nauwkeurig, precies, betrouwbaar zolang het systeem binnen 
de regels of het veronderstelde model functioneert.  
Ons associatieve denken is parallel geschakeld, dat wil zeggen dat we in staat zijn verbindingen aan 
te brengen tussen honger en voedsel om die honger te stillen, tussen behoefte aan menselijkheid en 
de liefde die we van anderen ontvangen, tussen de kleur rood en emoties van opwinding en gevaar. 
We kunnen patronen herkennen, maar het denken is grotendeels onbewust. Het denken is 
geworteld in onze emotionele en fysieke ervaring. Het gaat om betrekkelijk willekeurige neurale 
netwerken die neuronen met elkaar verbinden. Als het patroon verandert, zal het vermogen om 
waar te nemen ook langzaam veranderen, totdat het brein zichzelf opnieuw bedraad heeft om het 
nieuwe patroon te herkennen, bijvoorbeeld het op ‘automatisme’ leren rijden in een auto, waarin de 
coördinatie tussen je lichaamsdelen een nieuwe orde creëert. Hoe vaker je rijdt, hoe beter je wordt, 
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je voelt die vaardigheid ook door te doen, maar we praten er niet over.  Het gaat om tacit 
knowledge, oftewel intuïtie gevoed door de ervaring. Belangrijk is de samenspraak met de 
ervaringen, we kunne trial and error beproeven en omgaan met nuance en ambiguïteit. Voordeel is 
dat het denken snel is, maar niet nauwkeurig en soms overhaast. Probleem is dat we het niet kunnen 
delen met anderen. 
De derde vorm is reflectief, creatief, inzichtelijk en intuïtief. We stellen onze aannames ter discussie 
en trekken ze in twijfel en veranderen onze mentale modellen en paradigma’s. We leren nieuwe 
categorieën, een nieuwe taal te spreken. Dit denken wordt gemotiveerd door een diepgaand gevoel 
van betekenis en waarde. Het is ons visiedenken of spirituele denken. In dit denken wordt een 
onbegrensd spel gespeeld. Menselijke denkprocessen zoals reflectie, contextualiteit, creatief gebruik 
van ambiguïteit en besluitvorming komen overeen met het wiskundige formalisme van de 
quantummechanica. Het is integratief denken, waarin deeltjesdenken (linker hersenhelft) en 
golfachtig denken (rechter hersenenhelft) verbonden 
zijn. Het integreert en analyseert gelijktijdig 
ervaringsdata en bevindt zich in z’n meest effectieve 
toestand als mensen in diepe meditatie zijn. 
Vergelijkbaar met de werking van ons eigen brein 
geldt voor het organisatiebrein dat synchrone 
zelforganisatie kan werken als diffuse en flexibele 
infrastructuren benut worden.  
 
Daar waar serieel en associatief denken ons 
gevangen houden ‘in de karpervijver’, zorgt ons hyperdenken ervoor dat we afstand kunnen nemen, 
onze situatie in twijfel trekken, zoals die ene karper die niet alleen rondzwemt maar plotseling 
opspringt uit het water en beseft dat er een grotere wereld is. Dit denken achter ons automatische 
denken kan ons doen groeien.  
 
Schijnbaar tegengestelde systemen3 
De vier nieuwe theorieën van de vorige eeuw – relativiteit (gaat om zeer grote afstanden en hoge 
snelheden), quantummechanica (beschreef aanvankelijk de zeer kleine wereld binnen het atoom), 
chaos- en complexiteitstheorieën (hebben betrekking op fysieke systemen op het dagelijkse niveau 
van de werkelijkheid zoals het weer, de stromingen, de hartslag van de mens) – hebben et elkaar 
gemeen dat op eenzelfde manier de regels van het spel veranderen. De cognitieve wetenschappers 
zijn nu echt bezig om een nieuwe theorie van de quantumcognitie te ontwikkelen. Steeds staat 
tegenover Newtoniaanse eenduidigheid, gehoorzamen aan wetten en uiteindelijk beheersbaarheid, 
de complexiteit, de chaos en de onzekerheid. Zohar vertaalt dat naar de Newtoniaanse organisaties, 
die gestructureerd zijn in afzonderlijke expertisegebieden en deze atomaire eenheden worden 
aangemoedigd om met elkaar te concurreren, terwijl het geheel bij elkaar gehouden wordt door 
bureaucratische regels en hiërarchisch gestructureerd om maximale controle van bovenaf op te 
leggen. Bohm noemde dat het fragmentatievirus. Nu komen we er achter dat de notie dat al deze 
fragmenten afzonderlijk van elkaar bestaan een illusie is en deze illusie kan niet anders dan tot 
verwarring en conflicten leiden (p.81). Hij geeft aan dat het hele universum bestaat uit onderling 
communicerende, elkaar overlappende patronen van dynamische energie die kriskras lopen en ‘met 
elkaar interfereren’ in een patroon van ononderbroken totaliteit. Elk stukje ‘quantum’ heeft een 
deeltjesaspect dat kan worden vastgezet en gemeten (de hier-en-n u eigenschap), maar ook een 
golfaspect als vibraties van potentialiteit die in principe het hele universum bestrijken. De 
toekomstige mogelijkheden zijn verbonden met mogelijkheden van anderen.  
 

                                                             
3 Het nieuwe denken neemt het oude denken op, zoals het Newtoniaanse opgenomen wordt in de vier nieuwe theorieën en er dus niet 
(alleen) haaks op staat.  
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Kenmerkend aan het nieuwe paradigma is dus dat het niet atomair, maar holistisch is, dat niet e 
nadruk ligt op de afzonderlijk werkende delen, maar op de relatie en dat niet fragmentatie centraal 
staat, maar integratie. Quantumorganisaties kunnen er dus nar streven om infrastructuren  te 
bouwen die op zichzelf holistische er geïntegreerder zijn en meer in gesprek met elkaar en de 
buitenwereld zijn. Duidelijk wordt dat het ethos van samenwerking en integratie verschilt van het 
ethos van controle en nietsontziende concurrentie.  
 
In de huidige organisaties wordt gepland om het toeval tegen te gaan en worden antwoorden 
gezocht op vragen nog voordat deze worden gesteld. In feite dus schieten met hagel en hopen dat 
een kogel toevallig treft. Het onverwachte moet onder controle worden gehouden. Denken we 
vanuit een quantum invalshoek dan komen we er achter dat sprake is van indeterminisme. 
Quantumentiteiten zijn onbepaald en hebben geen volledig vast identiteit zolang ze geen deel 
uitmaken van een relatie. Dit geeft het quantumsysteem maximale flexibiliteit om zichzelf 
gaandeweg te definiëren. Het cocreëert in samenspraak met zijn omgeving. Alle complexe systemen 
van de natuur zijn op hun creatiefst als ze balanceren tussen vastheid en onvastheid – op de rand van 
chaos. Voor leiderschap betekent dit dat het niet alleen de taak van leiders is om te leiden, maar dat 
elke werknemer een potentiële leider is, mits hij verantwoordelijkheid durft te nemen. Vgl. verhaal 
Andrew Stone over Marks & Spencer (p.87). De infrastructuren en strategieën – mijns inziens 
practices – moeten zodanig ontworpen worden dat er ruimte is voor ambiguïteit en onbepaaldheid. 
Leiders moeten dus leren vertrouwen op de dynamieken van de organisatie en de 
leiderschapscapaciteiten van ‘ondergeschikten’. Dat betekent dat laatstgenoemden op zichzelf 
moeten leren vertrouwen. Emergentie en zelforganisatie staan in het nieuwe paradigma centraal. Als 
we zeggen dat het geheel meer is dan de som der delen, dan begrijpen we niet alleen dat het oude 
wordt opgenomen in het nieuwe, maar ook dat het nieuwe iets toevoegt. Het betekent ook dat het 
potentieel van een deeltje altijd afhankelijk is van de context. Die moeten we kennen en in de 
beschouwing meenemen. Vergelijkbaar als de chaotische fysieke en quantumsystemen zo wordt ook 
alleen de toekomst van creatieve menselijke organisaties gerealiseerd in een vrij bewegende dialoog 
met de bredere maatschappelijke, ecologische, politieke en economische omgeving. Dat betekent 
vertrouwen in de opkomende eigenschappen van complexe situaties. Het ‘inbouwen’ van 
vertrouwen in een organisatie betekent het ontwerpen van  infrastructuren die de organisatie in 
staat stellen om gebruik te maken van de eigen collectieve intelligentie. Als we in staat zijn om de 
tegenstelling tussen groep en individu te omzeilen, krijgen medewerkers de kans om als individu en 
als lid van een grotere creatieve gemeenschap te floreren. Dat betekent creatief reageren op de 
eigen onzekere toekomst, maar uiteindelijk zal het juiste pad gevonden worden. Voor organisaties 
zou het belangrijk zijn om door die in te bouwen infrastructuren bij te dragen aan het ontwikkelen 
van creatieve flexibiliteit en het vermogen om te gedijen bij externe onzekerheid. In zekere zin 
moeten we dus weer terug naar het kinderspel, want als kinderen aan het spelen zijn maken ze zich 
nooit druk om de realiteit van hun spel. Ze experimenteren alle kanten op en zijn daarom veel 
creatiever. Het speels potentieel moet dus opnieuw ontdekt worden. Kinderen worden ook niet 
belemmerd door het weten. Als volwassenen denken we alles te (moeten) weten en daardoor gaat 
het fout en lopen we in ons eigen mens. Hoe vreemd het ook mag klinken: we hebben een zekere 
mate van onzekerheid nodig die ons de ruimte geeft om na te denken. In feite een kernelement van 
onze leercirkels: verwarring oogsten en vragen stellen totdat je gaat doorzien hoe het allemaal werkt 
en hoe je je er zelf toe verhoudt.  
 
Zo is het ook in je dienstverlening naar je doelgroepen. Als je in staat bent om de klant te plaatsen in 
de bredere context van wat de klant nodig heeft, speel je een oneindig spel: je speelt met de 
grenzen, rekt die op en maakt er een oneindig veld van, waarin duurzaamheid centraal staat. Dat 
betekent dat we altijd bezig zijn met de potentialiteit in plaats van ons te laten leiden door de 
actualiteit met z’n beperkingen en omlijnd speelveld. Het avontuur van het worden staat centraal en 
wordt gevoed door een visie.  
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Leiden op het randje 
Orde betekent betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en controle. Maar wat nu als steeds duidelijker 
blijkt dat de werkelijkheid veel chaotischer is dan we veronderstelden? Als we dat accepteren, geeft 
het ons meer ruimte, maar kunnen we daar al mee omgaan? We zijn zelforganiserende en 
dynamische systemen – binnen een cyclus van 7 jaar is elke molecuul van mij vervangen door een 
andere. Maar als we meebewegen met de dynamiek en ons daar enigszins op oriënteren dan laten 
we de orde met z’n bekende patronen los en wat betekent dat dan? Zowel feitelijk, als in de 
beeldvorming van anderen? Een lastige vraag voor organisaties en overheden in het bijzonder.  
Toch levert het om kunnen gaan met chaos en het daardoor op de rand leven van instabiliteit ons 
veel op4. We zijn alerter op binnendringers, kunnen ons er sneller op in stellen en het stimuleert ons 
creatieve denken en ons leervermogen. Dat geldt dus ook voor open samenlevingen, die kunnen 
creatief omgaan met de omstandigheden, ook al is totale vrijheid niet aan de orde omdat chaos dan 
echt een feit is. Centraal aangestuurde controles zijn dus nodig.  
 
Quantumleiderschap op de rand vereist elke balanceeract, elk instinkt, elk risico, alle verbeelding en 
creatieve fouten van het kind, de kunstenaar of de beginnende ondernemer. Het is minder 
doelgericht dan procesgericht en houdt zich meer bezig met wat er kan ontstaan als je ideeën, 
processen of teams samenvoegt dan met blauwdrukken en specifieke verwachtingen van het 
oorspronkelijke ontwerp, zoals “we wisten pas wat we uit en team zouden halen toen we een team 
hadden” (Volvo).  
 
Het creatieve en reflectieve denken speelt zich af op de rand van de twee hersenhelften, waarin het 
rationele doelgerichte enerzijds en het associatieve denken anderzijds huizen. De neurale 
schommelingen integreren ons seriële en parallelle denkproces en vormen een derde soort 
hersenstructuur of cognitief proces. Dit vertaalt zich weer in drie verschillende soorten organisaties. 
Tegenover het Westerse mechanische denken (deeltjes), staat het Oosterse organische denken 
(golven), waarin het individu losjes verweven is met heel veel andere in netwerken. De nieuwe 
quantumwetenschap van deze eeuw zal volgens Zohar beide systemen verbinden in een creatief 
denken vanuit het organisatiepotentieel.  
 
De kloof tussen West en Oost en de brug ertussen 
De tragische paradox van het westerse zelf – uit eigen vrije wil geïsoleerd, maar toch vervreemd door 
dat isolement – wordt zichtbaar wanneer we spreken over loyaliteit aan de organisatie. Werknemers 
willen meer commitment van hun organisatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden en 
baanzekerheid, maar ze willen niet alles van zichzelf aan het bedrijfsleven geven. Omgekeerd, willen 
organisaties meer loyaliteit van hun werknemers, maar ze willen zich niet bezighouden met de 
‘persoonlijke problemen’ van die werknemers. Veel Westerse organisaties krijgen met een 
leerstoornis te maken, dat wil zeggen dat veel onderdelen van de organisatie nieuwe technieken 
hebben geleerd en zelfs creatieve fouten durven te maken, maar dat er geen infrastructuur 
(praktijken) bestaan om die te communiceren naar andere onderdelen van de organisatie. Als er een 
nieuw probleem ontstaat, kan het seriële denkproces binnen het Westerse denken daar niets mee 
zolang er gen verandering in het programma is 
aangebracht. Het is dus efficiënt en betrouwbaar, maar 
ook aan regels gebonden en inflexibel.  
 
In het Oosterse denken is de grens tussen publieke en 
privésfeer relatief, zelfs ambigu. Van een ondeelbaar Ik is 
geen sprake, omdat het Ik zich in verschillende sferen of 

                                                             
4 Het beeld van de rand van instabiliteit verwijst ook naar onze eigen praxis om niches, change agents en experimenten te ontwikkelen om 
daardoor de staande geroutiniseerde organisatie(wijzen) van nieuw bloed te voorzien. Het is onze overtuiging dat wanneer deze 
organisaties daar geen ruimte voor creëren – infrastructuren zou Zohar zeggen – ze ten dode zijn opgeschreven.  
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contexten bevind en in elk van die cirkels gelden verschillende verplichtingen en gedragscodes. Voor 
‘zelf’ bestaat in bijvoorbeeld Japan geen apart woord, omdat relaties centraal staan, iedereen is met 
elkaar verbonden in een bepaalde context. Je kunt je dus voorstellen dat in die netwerkachtige 
samenleving de flexibiliteit beperkt is, omdat gewoonte, bekendheid en traditie zo’n belangrijke 
plaats innemen. De parallelle functies van het brein functioneren het beste bij herhaalde ervaringen. 
Stabiliteit staat voorop en wordt bereikt door afgedwongen vertrouwdheid, gewoonte en discipline. 
Waar westerse bureaucratische organisaties dus vaak worden verlamd door regels en procedures 
kunnen oosterse netwerkvormige organisaties net zo zwak zijn in de omgang met onverwachte 
veranderingen. De neurale netwerken in het oosten kunnen zich voldoende aanpassen om 
onbekende, maar bestaande patronen te herkennen, maar ze kunnen geen nieuwe patronen 
creëren. Ten diepste ligt consensus ten grondslag aan de Aziatische culturen. De associatieve fysieke 
en emotionele parallelle structuren verwerken stilzwijgende kennis, vaardigheden en patronen. 
Netwerkvormige organisaties vertrouwen op gewoonte en traditie.   
Maar zowel de westerse bureaucratieën als de Chinese netwerken zijn afhankelijk van stabiliteit. De 
ene is aan regels gebonden, de andere aan gewoonten. Beide zijn zwak in het omgaan met 
onverwachte verandering. Ze proberen het onverwachte in te perken of uit te sluiten.  
 
De idee van quantum-zelf is een nieuw model van het zelf en wordt afgeleid uit met name de 
quantumfysica, het overstijgt de scheiding tussen West en Oost en kan de grondslag vormen voor 
organisatie en leiderschap. Zohar verondertelt daarbij een gelijkenis tussen menselijke 
denkprocessen en quantum-mechanische processen. Het deeltjesmodel van het zelf, dat teruggrijpt 
op Newton geeft ons mentale intelligentie. Het golfmodel van het zelf, dat teruggrijpt op Aziatische 
netwerkvormige organisaties die zich baseren op vertrouwen in plaats van regels, levert ons 
emotionele intelligentie. De spirituele intelligentie is de derde vorm van denken. Deze intelligentie is 
geworteld in zingeving, visie en waarde en stelt ons in staat het hele brein te gebruiken.  
Quantumwetenschap en feitelijk alle nieuwe wetenschappen beschrijven een fysieke wereld die 
holistisch, onbepaald of in elk geval onvoorspelbaar en zelforganiserend is. Quantumsystemen zijn 
deeltjesachtig en golfachtig tegelijkertijd. Ze hebben zowel individuele als groepseigenschappen en 
worden geregeerd door het onzekerheidsprincipe dat gedijt op ambiguïteit. De quantumwaarnemers 
zijn altijd onderdeel van wat ze waarnemen, ze roepen de werkelijkheid op of co-creëren die.  
De quantumorganisatie/wetenschap kent 8 eigenschappen: 
 

 Zij is holistisch, dat wil zeggen dat ik ben mijn genen, mijn geschiedenis, mijn ervaring, maar 
ik ben tegelijkertijd al die anderen met wie ik leef en tot wie ik mij verhoud. Een 
quantumorganisatie behoort infrastructuren te hebben die het privé-zelf, als het publieke-
zelf voeden en die ook in staat zijn elkaar te voeden. Het geheel organiseert de delen en elk 
deel houdt verband met en wordt gedeeltelijk bepaald door andere delen. Ik ben deel van de 
natuur en de natuur is deel van mij.  

 Complexe en quantumsystemen zijn onbepaald of onvoorspelbaar, ze balanceren op de 
grens tussen orde en chaos. Dat betekent dat de organisatie flexibel moet zijn om met 
ambiguïteit om te gaan. Quantumstructuren moeten zich kunnen aanpassen aan de 
veranderende en soms tegenstrijdige behoeften van mensen en organisaties bv. de 
complementaire en soms tegenstrijdige behoefte om zowel lokaal als mondiaal te zijn, zowel 
competitief als coöperatief.  

 De organisatie is opkomend en zelforganiserend, dat wil zeggen dat het zich voortdurend 
opnieuw uitvindt en zich altijd opnieuw aan het bedraden is. Het impliceert duurzaamheid 
door voortdurend op zoek te zijn naar potentialiteit. Infrastructuren moeten de creativiteit 
van mens in organisatiE voeden door de persoonlijke verantwoordelijkheid en vrije stroom 
van kennis, ideeën en informatie te faciliteren. Creëren van ruimten zonder grenzen n 
relaties zonder angst.  

 Adaptieve evolutie vindt plaats door meervoudige mutatie en dat impliceert diversiteit en 
een klimaat van dialoog om die diversiteit te benutten.  
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 Heisenbergs onzekerheidspincipe komt erop neer dat wanneer we in contact komen met een 
quantumsysteem, we het veranderen. Met andere woorden we beïnvloeden de resultaten. 
De vragen die we stellen beïnvloeden gedeeltelijk de resultaten. Zo’n organisatie creëert 
infrastructuren waarbinnen verschillende vragen kunnen worden gesteld, verschillende 
doelen worden overwogen en verschillende producten of functies worden bedacht. Die 
infrastructuren maken improviseren vanuit onzekerheid mogelijk.  

 Veel van wat interessant, waardevol of creatief is, wacht om te worden ontvouwd, ze 
sluimeren in chaos. Het doel waarnaar het systeem zich ontwikkelt moet nog ontstaan. 
Daarmee wordt het belang van dromen speelsheid benadrukt. Infrastructuren moedigen dus 
aan tot spelen en structuren worden beloond die de waarde van risico’s onderkennen.  

 Quantumfysica heeft een participatief universum, waarbij de waarnemer onderdeel is van de 
waargenomen realiteit, hij is mede-schepper die helpt de realiteit mogelijk te maken. Het 
impliceert ook dat een quantumorganisatie een diep ecologische verankering kent, namelijk 
zich steeds verhoudend tot haar omgeving. Quantumleiders weten dat ze de wereld creëren 
waarin ze leven. 

 De theorie geeft aan dat elk ding dat bestaat slechts een van de mogelijke expressies is van 
de veelvoudige ontvouwende potentialiteit van het universum. De organisatie erkent dat 
mensen op oek zijn naar betekenis en dat we met onze dromen onze beperkingen en 
frustraties kunnen overstijgen. Levende systemen zijn evolutionaire systemen die altijd 
voorbij zich zelf reiken. Zo verkoopt Volvo Scandinavische degelijkheid en geen auto’s. A la 
Sinek gaat het dus om de Why (Waarom, Waartoe en Waarvoor). Het impliceert ook steeds 
dat de vraag of het anders kan uiterst relevant is.  

 
Veranderingspraktijken 
Dat onze organisaties in crisis verkeren is duidelijk, maar om die te ontgroeien meten we de 
motivaties kennen en begrijpen om te kunnen veranderen. Geldingsdrang, boosheid, hebzucht en 
angst zijn de motivaties5, of zoals Maslow noemde de deficiëntiebehoeften, de behoeften de we 
delen met de lagere diersoorten, maar in ons kapitalistische systeem doe ze zich veelvuldig voor. De 
kernvraag is hoe van die lagere motieven hogere kunnen maken. Handelen vanuit hogere behoeften, 
zoals zelfbeheersing en dienstbaarheid versterken ons gevoel van innerlijke kracht. Ook toewijding 
en compassie zijn belangrijk om ongelijkheid en boosheid te bestrijden. Het veranderen van 
motivatie is de enige stabiele manier om gedrag te veranderen. Zo kan geldingsdrang gespiegeld 
worden door verkenning, boosheid door samenwerkingsgerichtheid, hebzucht door innerlijke kracht 
en angst door meesterschap.  
In veranderingsprocessen is het besef van het cultiveren van een cultuur van makers heel belangrijk. 
Die cultuur zou een aantal ingrediënten moeten bevatten, zoals onderzoek, samenwerken, 
situationeel meesterschap/leiderschap, persoonlijk meesterschap en dienstbaarheid. Zohar 
onderscheidt een 10-tal principes die ten grondslag liggen aan elke poging om menselijke motivaties 
en gedrag te veranderen: zelforganiserend, gebonden instabiliteit, emergent, holistisch, adaptief, 
evolutionaire mutaties, vernietiging door controle van buitenaf, verkennend, hercontextualisering, 
orde uit chaos.  
Mensen of culturen met een lagere motivatieschaal – gebrek aan erbij horen, veiligheid, overleven – 
kunnen zichzelf niet goed beoordelen, omdat ze zichzelf niet horen en hun negatieve paradigma’s 
alle binnenkomende data vertekenen en voor blinde vlekken zorgen.  
 
Voor mens en organisatie is het belangrijk om langs het pad van 7 stappen te veranderen: 

1. Kijken waar we nu zijn, welke motieven drijven ons op dit moment? 
2. Welke gevolgen hebben deze motieven voor ons gedrag en onze strategieën? 
3. Welke resultaten behalen we? 

                                                             
5 Geldingsdrang kan leiden tot teveel aan zelfvertrouwen en zelfs roekeloosheid; boosheid betreft het afschuiven van de schuld naar de 
ander en centraal staat daarbij de vergelding; angst leidt tot risicomijdend en wanhopig gedrag: alles lijkt en bedreiging.  
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4. Vaststellen waar we zouden willen zijn? 
5. Welke motieven zijn nodig om daar te komen? 
6. Wat gaan we eraan doen om die motivatieverandering mogelijk te maken? 
7. Wat zijn de strategische en gedragsveranderingen en de daaruit volgende gewenste 

resultaten? 
Zohar laat zien dat de 8 negatieve en 8 positieve motivaties gespiegeld kunnen worden:  
 

Positief  Negatief  
Verlichting  +8 Depersonalisatie -8 
Wereldziel +7 Schaamte/schuldgevoel -7 
Hogere dienstbaarheid +6 Apathie -6 
Generativiteit +5 Gekweldheid -5 
Meesterschap +4 Angst -4 
Innerlijke kracht +3 Verlangen/hebzucht -3 
Samenwerkingsgerichtheid +2 Boosheid -2 
Verkenning +1 Geldingsdrang -1 

 
Zij werkt ze allemaal uit en stelt ze direct tegenover elkaar en zijn behulpzaam om stap voor stap te 
kunnen veranderen, zowel op persoonlijk niveau als op organisatieniveau.  
Hadden we het in het voorgaande vooral over complexe, adaptieve systemen, in het laatste deel gaat 
het vooral om de nieuwe bruggen bouwende spirituele intelligentie. Het bijzonder is dat sprake is 
van een grote mate van complementariteit. Dit laten we in de onderstaande figuur zien: 
 
 
 
 

Complexe adaptieve systemen Spirituele intelligentie 
Zelforganisatie Bewustzijn van het zelf: 

Indalen in het diepere zelf, naar de kern van ons 
bewustzijn en onze vrijheid; handelen in 
overeenstemming met je innerlijke kompas; het contact 
met de bron in onszelf, je waarden en integriteit  

Begrensde instabiliteit Spontaneïteit: 
In the flow betekent in contact staan met jezelf, je 
innerlijke kracht, onbevangen de situatie tegemoet 
treden; de verdediging op te schorten en je 
kwetsbaarheid te tonen, de bereidheid de persoon te 
worden die je bent 

Emergent Geleid door visie en waarden: 
Waarden als energiequanta die dingen laten gebeuren, 
wat vinden we nu echt belangrijk? 

Holistisch Holistisch: 
Als je naar de samenhang van dingen kijkt, kun je tot 
een nieuw perspectief op het probleem komen; door 
complexiteit te erkennen benut je de potentialiteit van 
de situatie 

In dialoog met omgeving Compassie (meevoelen met): 
Gevoelens voor anderen, maar ook voor het voelen van 
hun gevoelens; we zijn allemaal deel van hetzelfde zij 
het een andere expressie 

Evolutionaire mutaties  Diversiteit toejuichen: 
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Het verzamelen van zoveel mogelijk standpunten is de 
beste manier om en probleem te begrijpen of een 
strategie te ontwikkelen 

Controle van buitenaf is destructief Onafhankelijk denken: 
Dit veronderstelt dat je groepsdruk kunt weerstaan; het 
doorzien van de onderstroom in je organisatie of 
culturen weerstaan die je onafhankelijke oordeel zouden 
kunnen beïnvloeden; afstand nemen de directe 
omstandigheden 

Verkennend Vragen naar Waarom: 
Sceptische houding van de vanzelfsprekendheid  

Omgeving hercontextualiseren Herkaderen: 
Het kan gaan om het opnieuw overdenken van het 
verleden, maar ook om het je anders voorstellen van de 
toekomst: dat zijn eigenschappen van een goede 
visionair, in staat zijn de toekomst voor te stellen die nog 
niet bestaat 

Orde vanuit chaos Positief gebruik van tegenslag: 
Tragedie en tegenslag dragen bij aan een 
basisvertrouwen in het leven waardoor je beter in staat 
bent met onzekerheid om te gaan 

 Bescheidenheid: 
Het stelt ons in staat ons te openen voor de mogelijkheid 
van anderen en om van onze eigen ervaringen te leren; 
het bevordert zelf-kritiek en maakt je bewust van je 
eigen grenzen en zorgt ervoor dat je bereid bent om toe 
te geven 

 Gevoel van roeping: 
Gedreven door de wens je leven zinvol te maken en bij te 
dragen 

 
Om balancerend op het randje te kunnen veranderen is een bepaalde methodologie of infrastructuur 
nodig. Het gaat er daarbij minder om de vissen uit de kom te halen en schoon te maken, maar het 
water waarin ze zwemmen schoon te maken, dus de bedrijfscultuur aan te pakken. Dialooggroepen 
vormen een mooie aanzet, omdat het een proces van samen denken op gang brengt en een 
krachtige groepservaring te weeg brengt waardoor  deelnemers neurale verbindingen maken. Het 
ondernemingsbrein kan zich hierdoor voortdurend bedraden. Het gaat dus niet om debat – weten, 
winnen/verliezen, gelijk/ongelijk  krijgen, macht, bewijzen – maar om dialoog – te weten komen, 
delen, perspectieven, eerbied, luisteren. Dialoog draait om verrijking, om wat we kunnen leren van 
het verschil en om de wijsheid te weten dat de waarheid niet altijd rechttoe rechtaan is. 
Dialooggroepen zijn een krachtig middelen voor organisatieleren. De groep bestaat uit alle 
geledingen van 7-20 mensen die in en kring zitten en steeds zijn er twee groepsleden die optreden 
als begeleider. Er zijn weinig echte regels, maar iedereen moet zich open en eerlijk uitspreken en wat 
gezegd wordt blijft binnen de groep. Het draait niet alleen om een groepsgevoel, maar ook om 
groepsintelligentie. Het is zaak om het midden te vinden tussen doelgerichtheid en spontaneïteit die 
boven komt drijven. Daarmee thematiseer je enigszins, terwijl je anderzijds de creativiteit de ruimte 
geeft. Ok meditatie en mindfulness dragen bij een diepere onderlinge verbondenheid van de 
werkelijkheid en de onderlinge verbondenheid van gebeurtenissen in ons dagelijkse leven. Het 
brengt ons in contact met de basis van de dingen. Het integreert het onbewuste en bewuste. We 
worden daardoor alerter en effectiever. Ook reflectie integreert de activiteiten van het hele brein, 
het snelle denken van de onbewuste geest en het langzame denken van de bewuste geest, maar ook 
de denkprocessen van de linker en rechter hersenhelft.  
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Dienend leiderschap 
Dienend leiderschap is de toepassing van de essentie van het quantumdenken. Dienende leiders 
werken vanaf het niveau van diepe, revolutionaire visie waar je pas bij kunt als je de derde vorm van 
denken beheerst. Dat bereiken ze door te zijn en hij handelt vanuit innerlijke noodzaak: dit moet 
gebeuren, ik moet dit doen. Ik zie mezelf als medeschepper, als actieve agent.  
Dienende leiders moeten zich diepgaand bewust zijn van de onderlinge verbondenheid van het leven 
en alles wat er bij hoort. Ze moeten daarnaast beschikken over een gevoel van betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid, en gevoel van noodzaak. Ze moeten zich ervan bewust zijn dat menselijke, ook 
zakelijke inspanningen deel uitmaken van een rijker weefsel van het gehele universum. Verder 
moeten ze het gevoel van bescheidenheid en dankbaarheid hebben, de Bron van waaruit alle waarde 
ontstaat.  
 


