DE AANMOEDIGING
INSPIRERENDE KENNIS, IDEEËN EN MODELLEN

Hulpmiddelen bij het ontwikkelen van een helicopterview, het oog krijgen voor het detail als onderdeel
van een groter geheel en het s9muleren van het verandervermogen van mens en organisa9e.
Wij wensen jullie een mooie zoek- en vindtocht!

DE AANMOEDIGING
INSPIRERENDE KENNIS, IDEEËN EN
MODELLEN

IN ONS DIGITALE
TIJDPERK WORDT SOMS
WAT MEEWARIG
AANGEKEKEN TEGEN
‘BOEKENWIJSHEID’.
ALLES IS TOCH OP
INTERNET TE VINDEN? JA,

O"o Scharmer (2012) Theorie U; leiding vanuit de toekomst die zich aandient.
Uitgeverij Christofoor, Zeist.

IS ONS ANTWOORD: HEEL

O"o Scharmer & Katrin Kaufer (2013) Leiden vanuit de toekomst; van ego-systeem
naar eco-systeem. Uitgeverij Christofoor, Zeist.

BESCHIKBAAR. EN TOCH

Simon Sinek (2012) Begin met het waarom; de gouden cirkel van ondernemen.
Uitgeverij Business Contact, Amsterdam.

AANSLAG EEN BIJZONDER

Don Edward Beck & Christopher C. Cowan (2014) Spiral dynamics; waarden,
leiderschap en veranderingen in een dynamisch model. Uitgeverij Altamira,
Haarlem.

ONTSNAPPEN AAN DE

Richard Barre" (2002) Naar een bedrijfsvoering met een ziel; bouwen aan een
onderneming met een visie, een managementsVjl die mens en wereld ten goede
komt, én winst geeX. Uitgeverij Symbolon.
Ken Wilber (2010) Een beknopte geschiedenis van alles. Uitgeverij Lemniscaat,
Ro"erdam.

VEEL NUTTIGE
INFORMATIE IS DIGITAAL
IS HET LEZEN VAN EEN
BOEK MET DE PEN IN
RUSTGEVENDE ERVARING,
DIE ONS HELPT TE
DAGELIJKSE DRUK OM
SNEL IN TE SPELEN EN
ANTWOORD TE GEVEN OP
VRAGEN, DIE NIET
ZELDEN GEEN ECHTE
VRAGEN BLIJKEN TE ZIJN.
MET HET LEZEN EN
VERWERKEN VAN BOEKEN
ONTWIKKELEN WIJ
EXPLICIETE KENNIS, DIE
WE VIA DE PRAKTIJK

Joseph Jaworski (2011) Synchroniciteit; de innerlijke weg naar leiderschap,
Uitgeverij Christofoor Zeist.

KUNNEN TOETSEN OP
BRUIKBAARHEID.

Brian Robertson (2015) Holocracy; de nieuwe manier van werken in een snel
veranderende wereld. Uitgeverij Business Contact. Amsterdam, Antwerpen.
Eric Bartels (2013) Als je wilt winnen, moet je niet willen winnen. Google books.
Uitgeverij Bruna, Houten.

DEZE SELECTIE VAN

Koen Haegens (2012) Neem de Vjd; overleven in de to go-maatschappij. Veen,
Bosch & Keuning uitgevers, Antwerpen.

AANGEZET TOT HET

René Gude (2016) Het agoramodel; de wereld is eenvoudiger dan je denkt. ISVW
uitgevers, Leusden.

IN – EN UIT-ZOOMEN,

Woody van Olﬀen, Raymond Maas en Wouter Visser (2016) Engage! Reisgids voor
veranderavonturen. Van Duuren Media BV, Den Haag.
Marcel van Marrewijk (2014) Handboek organisaVeontwikkeling; bouwstenen voor
beter organiseren. Academic Service, BIM Media, Den Haag.

2

BOEKEN HEEFT ONS OP
EEN SPOOR GEZET, ONS
VINDEN VAN EEN EIGEN
WEG. WE HEBBEN LEREN
VRAAGSTUKKEN VAN
VERSCHILLENDE KANTEN
TE BEKIJKEN EN
VOORAL VAN BOVENAF.
WAT IS NU ECHT VAN
BELANG?

De aanmoediging

De Aanmoediging

2

Theorie U; leiding vanuit de toekomst die zich aandient van C. O"o Scharmer
Stuiten op onze blinde vlek
Drie kernvragen
Leren vanuit de toekomst = omgaan met complexiteit
Inzoomen op het model U
Sociale veldtheorie en sociale technologie voor verandering
Verschuiving aanbrengen in de prakCjk
Leiden vanuit de toekomst; van ego-systeem naar eco-systeem van Scharmer en Kaufer
Niveaus van bewustzijn
Uitdagingen voor het leiderschap
De invalshoeken nader uitgewerkt
Arbeid:
Kapitaal:
Leiderschap:
CoördinaCe:
Eigenaarschap:
De 4.0 RevoluCe
Begin met het waarom; de gouden cirkel van ondernemen van Simon Sinek
De basis voor leiderschap
Waarom een ‘helder waarom’ zo belangrijk is
Kantelkracht
Waar komt het Waarom vandaan?
Spiral dynamics; waarden, leiderschap en veranderingen in een dynamisch model
volgens Clare Graves door Beck en Cowan
wMemes
Veranderen
Leiderschap en spiral consultancy
Templates
Herkennen van wMemes in mens, organisaCe en samenleving
Nut en prakCsche toepasbaarheid
De zeven bewustzijnsniveaus van Barre"
De ladder van Barre^
Leiderschapsontwikkeling
Samenhangend overzicht
Een beknopte geschiedenis van bijna alles van Ken Wilber
Opbouw van de kosmos
EvoluCe
Holarchie van het bewustzijn, bewustzijnsprocessen
Mondiaal bewustzijn
Platland
Milieu-ethiek
TransformaCes en wereldbeelden
Het model
AssociaCes en toepassingen
Synchroniciteit; de innerlijke weg naar leiderschap van Joseph Jaworski
Impliciete behoece aan nieuw leiderschap
Leven als samenleven = leerproces
RelaCe met Leergang en de Proecuin
Holacracy; de nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld van Brian Robertson

3

5
6
7
7
8
10
11
13
14
14
17
17
18
18
19
20
20
23
23
24
24
25
26
26
26
28
28
29
30
31
32
32
33
34
35
35
36
36
37
38
40
41
41
43
45
45
47
48
49

De aanmoediging

Andere kijk op de werkelijkheid, een andere governance
Het proces van organiseren
Governance bij de kop
De essenCe van holacracy
Als je wilt winnen, moet je niet willen winnen van Eric Bartels
Meesterleiders:
Leerervaringen cursus:
Neem de Vjd; overleven in de to-go maatschappij van Koen Haegens
Leerervaringen cursus:
Het agoramodel; de wereld is eenvoudiger dan je denkt van René Gude
Tegen het cynisme van markt en individualisme
Bildung
Sferen van collecCviteit
CombinaCes van sferen met trainingsprogramma’s
Verwarring van sferen
Stuiten op de grenzen
Zingeven en zin vinden
Besluit
Engage! Reisgids voor veranderavonturen van Woody van Olﬀen, Raymond Maas en Wouter Visser
Veranderingsvermogens
Change Canvas
De pioniers
Cultuur en waarden
Samen beweging creëren
Change agents
Handboek OrganisaVeontwikkeling; bouwstenen voor beter organiseren van Marcel van Marrewijk
Spiral dynamics van toepassing op clanorganisaCe (paars) en machtsorganisaCe (rood): dominanCeparadigma
Spiral dynamics van toepassing op bureaucraCsche (blauw) en eﬀecCeve (oranje) organisaCe:
beheersingsparadigma
Spiral dynamics van toepassing op professionele (groen) en netwerkorganisaCe (geel) organisaCe:
betrokkenheidsparadigma
Spiral dynamics van toepassing op ﬂuïde organisaCe (turquoise): symbioCsch paradigma met holisCsche insteek

4

50
50
52
54
56
56
57
58
60
61
61
61
62
63
65
65
66
67
68
68
69
70
70
71
73
74
76
79
82
85

De aanmoediging

Theorie U; leiding vanuit de toekomst die zich aandient van C. O"o
Scharmer
O,o Scharmer gaat er van uit dat we door collec6ef te leren toegang kunnen krijgen tot de bron van
meesterschap, die er uit bestaat dat we in staat zijn – zoals Michelangelo zei – om de beeldhouwer
de hand te laten bevrijden uit het marmer waarin ze gevangen zit. Waarach6g meesterschap toont
zich dus in de crea6viteit om een nieuwe werkelijkheid te creëren, dus niet vanuit de kennis uit het
verleden aan te blijven modderen of je daartegen te verze,en, maar door te luisteren naar wat zich
aandient en daar adequaat op te reageren door de goede koers in te ze,en.

Als we in staat zijn openheid te betrachten in geest, hart en wil en in hun onderlinge verbondenheid, dan
wordt onze manier van leren een leren van de toekomst. Leren van de toekomst is een noodzakelijke
voorwaarde voor innovaCe en vernieuwing. We zien om ons heen veel iniCaCeven die wijzen op
systemische verandering, maar wat ontbreekt (en in dit boek wordt gepresenteerd) is een methode om
collecCeve wijsheid te ontwikkelen op verschillende terreinen, met verschillende organisaCes en
parCcipanten binnen een context van uitdagingen. Dus de context van de netwerkorganisaCe, met veel
dynamiek en soorten complexiteit. Scharmer werkt in feite aan het ontwikkelen van een sociale technologie
ten behoeve van waarachCg leiderschap. De sClle ambiCe van dit boek is dat leren niet moet worden
opgevat als het vullen van vaten, maar als het in vlam ze^en.
De crises op verschillende vlakken in de samenleving zijn het collecCeve resultaat van gedrag dat eigenlijk
niemand wil. Dat betekent dat onze eeuwenoude denkpatronen over overleg en insCtuConalisering
versleten zijn. We moeten leren op een andere manier met elkaar om te gaan, een andere manier van
aanwezig zijn bij elkaar, die maakt dat we luisteren naar wat zich wil ontplooien. Als groepen beginnen te
handelen vanuit een realisCsch toekomsCge mogelijkheid dan sCjgen ze uit boven patronen uit het verleden
en voelen dan aan waar behoece aan bestaat en hoe we daarin kunnen voorzien. Het doorlopen van het
zogenaamde U-proces is een creaCef scheppingsproces. Het begint bij wat Scharmer de blinde vlek noemt.
Hij bedoelt daarmee te zeggen dat we leiderschap niet louter vanuit het resultaatperspecCef of vanuit het
daaronder liggende procesperspecCef moeten beschouwen, maar juist – en vooral – vanuit het ‘blanco
doek’: vanuit welke bronnen de leider te werk gaat. Zoals de kunstenaar, voordat hij aan de gang de gang
gaat, voor het lege doek staat. Die bron die aangeboord wordt, komt niet voort uit de kennis van het
verleden (alleen), maar vanuit de toekomsCge mogelijkheden, die als het ware liggen te wachten om
ontdekt te worden. Daarbij is het ook nog eens een sociaal proces in de zin dat doorgedrongen moet
worden tot wat Scharmer het sociale veld noemt. Dat zijn de sociale condiCes – de samenleving, het bedrijf,
de organisaCe – de context voor verandering als het ware. Daarbij is sprake van een zichtbaar gedeelte dat
zich in gedrag manifesteert (vgl. de aardoppervlakte) en datgene dat eronder verscholen is de innerlijke
gesteldheid (vgl. de moCvaCe, de geschiedenis, de ondergrond). Daarin zit de groei- en kiemkracht.
De Theorie U kan ons helpen beter zicht te
krijgen op de bronnen van waaruit het hele
sociale handelen zich voortdurend
manifesteert. Wat is er nodig om te leren van
en te handelen vanuit de toekomst zoals die
in aanleg al aanwezig is? Dit is de basis voor
de ontwikkeling van een nieuw perspecCef op
wetenschap door sCl te staan bij de blinde
vlek van de waarnemer: hoe kan het gedrag
dat we waarnemen worden teruggebogen
naar de bron. Daarmee ontstaat een synthese
van wetenschap (laat de feiten spreken),
sociale verandering/acCon research (je kunt
een systeem pas begrijpen als je het
verandert) en de ontwikkeling van het zelf of
bewustzijn (belichten van de blinde vlek).
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Dit laatste is nu aan de hand: we kunnen de uitdagingen van de toekomst alleen aan als onze innerlijke
gesteldheid verandert doordat we onze blinde vlek onder ogen zien. Leiderschap in deze Cjd komt neer op
het doorlopen van de vijf ontwikkelingsbewegingen van co-iniCëren (luisteren waar het leven je toe roept),
co-sensing (luisteren naar wat je ervaart) via co-presencing (plek van individuele en collecCeve sClte) naar
co-creëren(aanleg van landingsbanen naar de toekomst) en co-evolueren (ontwikkelen van een groter
ecosysteem).
Stuiten op onze blinde vlek
We leiden onze eigen toekomst als we, zoals kunstenaars, iets nieuws creëren en het delen met onze
omgeving. Wat ons intrigeert is de vraag van waaruit wij handelen, wat ons inspireert. Doorgaans is dit de
blinde vlek; de vraag wat er omgaat in de kunstenaar als hij voor het lege doek staat.
De vijf ontwikkelingsbewegingen corresponderen met vijf niveaus van verandering, die steeds een brug
vormen tussen de linker en rechter helc van de U:
• Bovenaan: reageren op een uitdaging en direct zoeken naar een oplossing
• Op het niveau van het verstand: herstructureren vanuit een focus op de huidige realiteit deze aan
de oppervlakte brengen om van daaruit nieuwe structuren en prakCjken te creëren
• Op het middelste niveau de overgang van verstand naar gevoel: herontwerpen door te verbreden
dat wil zeggen percepCes van anderen waar te nemen om van daaruit nieuwe kernacCviteiten en
processen te creëren
• Op het niveau van voelen: her-kaderen door te verdiepen, de dialoog aan te gaan en diepe
aannamen aan de oppervlakte te brengen om van daaruit het nieuwe denken en de principes te
creëren
• Op het diepste niveau van het doel: de bron te leren kennen van ons commitment. Dat is de blinde
vlek van de kunstenaar.
Dus gaat het afzakkend naar beneden links om het blootleggen van de gezamenlijke wil, rechts omhoog gaat
het om de collecCeve acCe om het doel in de prakCjk te brengen.
Bij de bovenst twee niveaus gaat het om single loop leren – reageren en herstructureren – bij het middelste
niveau is er sprake van bezinning op je aannamen en spreken Argyris en Schön van double loop leren. Maar
steeds gaat het om leren vanuit het verleden. Pas bij het diepste niveau van regenereren komt de toekomst
in beeld.
De samenvaqng van U in het kort komt er op neer dat je eerst diepgaand moet observeren, dat je dan
voeling krijgt met dat wat zich wil manifesteren om op grond daarvan prompt te handelen en acCe te
ondernemen. In feite is het een proces van innovaCe waarbij je in staat bent om geleidelijk aan het oude
achter je te laten, afstand te doen van oud gedrag dat niet meer passend is om uit te gaan vinden wat wel
bij jou en bij je organisaCe passend is. Dat is geen uitsluitend raConele kwesCe van het verstand of je geest,
ook niet van je hart of gevoel alleen, noch uitsluitend een wilskwesCe, maar een geheel van stappen die je
tenslo^e plaatst voor de vraag “wie ben ik” en “wat is mijn werk”.
Daarmee zijn we aanbeland bij het thema
leiderschap: via de dialoog word je je bewust van
jezelf en waar jij zelf voor gaat. Onderweg zijn er
een drietal vijanden te overwinnen: De Voice of
Judgement (VOJ), die probeert steeds snel tot
een oordeel, een hokje, een maat te komen en
daarmee de Open Geest bedreigt. De Voice of
Cynism (VOC) ligt op gevoelsniveau: emoCes (van
angst en teleurstelling) gaan je dan in de weg
zi^en met gevoel je doel te realiseren. De Voice
of Fear (VOF) is de stem van de angst, die je belet
bij je open wil te komen: de angst voor het
onbekende, er niet meer bij te horen, belachelijk
te worden gemaakt, dood te gaan.
Scharmer geec aan dat organisaCes die echt willen veranderen via co-sensing, co-presencing en co-creaCe
plekken of infrastructuren moeten hebben die daarop aansluiten, dus plekken die faciliterend zijn aan een
gedeeld begrijpen, die bezinning en sClte en de bron van creaCviteit mogelijk maken en plekken waar met
nieuwe werkvormen geëxperimenteerd wordt. In feite gaat het om het ontwikkelen van sociale ruimten.
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Drie kernvragen
Scharmer stelt zich in dit boek drie kernvragen:
• Hoe kunnen we een rechtvaardiger mondiale economie creëren?
• Hoe kunnen we de democraCe en het poliCeke systeem zo ontwikkelen dat alle mensen deel
kunnen nemen aan de besluitvormingsprocessen?
• Hoe kunnen we de cultuur zo vernieuwen dat iedere mens wordt beschouwd als iemand die een
reis onderneemt naar zijn authenCeke Zelf?
Deze vragen worden gesteld vanuit een gemeenschappelijk krachtenveld dat uitgaat van:
• Een diep besef dat de hele mensheid onderling verbonden is
• Een democraCsch besef dat alle legiCmiteit voortvloeit uit structuren die inclusieve parCcipaCe
mogelijk maken
• Een cultureel-spiritueel besef dat we zowel individueel als collecCef op een levensreis zijn om te
worden wie we zijn (want we zijn van onze kern afgedreven)
De basis van dit besef is dat de mens een vrij wezen is dat het vermogen heeE een keuze te maken tussen
handelen vanuit gewoonten of contact zoeken met de diepere bron van crea6viteit, ethisch handelen en
vrijheid. Dit is een con6nu leerproces.
Leren vanuit de toekomst = omgaan met complexiteit
De ervaring leert dat veel organisaCes de uitdagingen van onze Cjd niet goed aan kunnen en niet in staat
zijn om “over insCtuConele grenzen heen te leren”, dat wil zeggen dat ze zich vaak beperken tot wat zij
vanuit gewoonten en rouCnes weten. In feite zijn zij niet in staat om hun aanvankelijke aannamen los te
laten en het vraagstuk vanuit een ander perspecCef te beschouwen. Het vierde orde leren, het leren vanuit
de toekomst zoals die zich aan het acekenen is
– de presencing als het aanvoelen van wat zich voordoet –
begint nu vanuit de generaCeve en authenCeke
aanwezigheid van jezelf. Daar doemt de kunstenaar weer
op die voor het lege doek staat en vanuit een ander
perspecCef aan de gang gaat. Die staat sCl bij de blinde
vlek, zijn energie, visie en gevoel die samenballen en van
daaruit de kracht hebben om zich stap voor stap te
realiseren. De materie die niet zonder de geest kan en de
geest die zich stap voor stap materialiseert. Zo is het ook
met organisaCes, die vanuit hun diepste bedoeling vorm
willen geven datgene waar zij voor op aarde zijn.
Dynamische complexiteit heec te maken met het feit dat oorzaak en gevolg in ruimte en Cjd gescheiden zijn
(resultaatgericht, opgehakte organisaCeonderdelen). Hoe groter de dynamische complexiteit des te sterker
de onderlinge avankelijkheid tussen de onderdelen van het systeem, waardoor het belangrijk is een whole
systembenadering te volgen. Sociale complexiteit (procesgericht, kwaliteitsmanagement) heec te maken
met de verschillende zienswijzen en belangen van belanghebbenden. Hoe groter de complexiteit is hoe
belangrijker een mulC-stakeholder benadering; van alleen deskundigen bij besluitvorming en beleidsontwikkeling kun je het dan niet meer hebben. De zich ontvouwende complexiteit, de emerging complexity,
heec te maken met een breuk tussen verleden en toekomst: de oplossing voor het probleem is onbekend,
de probleemformulering zelf is nog in ontwikkeling en ook is nog niet duidelijk wie de voornaamste belanghebbenden zijn. Dit veronderstelt sensing in de zin van binnenuit voeling krijgen met het veld, presencing
door de dingen te beschouwen vanuit de bron en prototyping door de toekomst al doende te ontdekken.
Hierbij gaat het om evenwicht en balans tussen de organisaCeonderdelen vanuit de benuqng van latente
innovaCes en ideeën in de periferie van een organisaCe. Leiderschap is dus kansen zien en oppakken. Het
gaat om het creëren en culCveren van de bredere context. Dus niet alleen wat te zien en te managen is,
maar juist om aan te sluiten bij de vruchtbare gemeenschappelijke ondergrond, de teelaarde, waarin dingen
kunnen ontstaan en gedijen. Leiders moeten dus de blanco doek dimensie van leiderschap benu^en door
mensen helpen toegang te geven tot hun bronnen van inspiraCe, intuïCe en verbeeldings-kracht. Dat vereist
moed om minder te zeggen. Op die manier kan de collecCeve aandacht awuigen naar de bron.
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Deze omslag heec ook veel te maken met de omslag van producCe-economie (push) via diensteneconomie
(pull) naar een presencing en co-creaCeve economie (vgl. Weconomy). Deze is veel gelaagder en heec een
netwerkkarakter. De passende processen zijn dialoog onderzoek generaCeve ﬂow.
Inzoomen op het model U
Emergen6e (= de ontwikkeling van complex georganiseerde systemen waardoor nieuwe onverwachte
eigenschappen ontstaan die niet door een reducCe van hun delen kan worden verklaard) en inbedding of
context (alle systemen en kennis zijn via hun context onderling verbonden) zijn centrale begrippen in
Scharmer’s veranderingsﬁlosoﬁe. Je ziet een verschuiving van Wat (lineaire kennis en lineair systeem) via
Hoe/proces (impliciete kennis en niet-lineaire systeem) naar Why/de bron (de blinde vlek als bron van het
weten en de blinde vlak als bron van emergenCe).
Een tweede aandachtspunt is de herkenning van de blinde vlek bij jezelf (de verwoesCng van je oude
idenCteit en de ruimte die daardoor ging ontstaan voor het nieuwe en onbekende) en de blinde vlek op
collecCef niveau (het niet meer kunnen leren van het verleden).
Het primaat van de objecCviteit (objecCef waarneembaar gedrag) en intersubjecCviteit (gedeelde intenCes)
gaat zo langzamerhand in de wetenschap plaatsmaken voor transsubjecCviteit, dat wil zeggen het
gezamenlijke gevoel om de brug over te gaan. Het betekent eigenlijk aan gene zijde van de subjecCviteit.
Onze crises kun je vergelijken met een barst in onze werkelijkheid. Als we die barst serieus nemen, dan
schilderen we er niet overheen, maar dan nemen we de Cjd om de barst te zien, halt te houden, je gewaar
te worden, deskundiger naar de barst te kijken, de juiste diagnose te stellen en de juiste stappen te ze^en.
Leiden is het doen weggaan uit de oude situaCe, de drempel over te stappen om het nieuwe te ontmoeten.
De veldstructuur van downloaden is gericht op de aandacht voor het midden van ons systeem vanuit een
gewoonte-denken dat reproduceert. Waarom downloaden zo veel voorkomt kan te maken hebben met:
• Het niet herkennen van wat je ziet (waarneming en
denken zijn losgekoppeld), bijvoorbeeld buitengewoon
sterk geloof in wat je zelf vindt, dat je los staat van de
feiten om je heen
• Niet zeggen wat je denkt (denken en spreken zijn
losgekoppeld), bijvoorbeeld mensen zonder aanleiding
eruit gooien waardoor iedereen wel z’n mond houdt
• Niet doen wat je zegt (spreken en ernaar handelen zijn
losgekoppeld), bijvoorbeeld mooie verhalen houden,
visies ontwikkelen, maar vervolgens je daar niet aan
houden in je gedrag
• Niet zien wat je doet (waarneming en handelen zijn
losgekoppeld), impliceert weinig reﬂecCef vermogen
over wat voor eﬀecten je gedrag heec
Op elk niveau moeten we proberen het downloadproces te stoppen
De veldstructuur van zien of seeing verschuic naar de periferie. We zi^en niet meer middenin je eigen
systeem, maar leren te kijken en op een andere manier door vragen te stellen:
•

•
•

Maak duidelijk wat vraag en oogmerk zijn: bij het leiden
van verandering gaat het alCjd om het open tegemoet
treden van de realiteit hoe die zich voordoet (kijk dus
door de intenCes heen).
Echt leiderschap betekent mensen helpen om de kracht
te zien en door samen zien te ontdekken en
ontwikkelen.
Wat de posiCe van de vraag in de relevante context is
Hoe je je oordeel kunt opschorten en je verwonderen.
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De veldstructuur van sensing, voelen, ervaren en gewaar
worden wordt zichtbaar doordat mens verschuic naar buiten de
organisaCe. In die verschuiving valt de grens tussen waarnemer
en waargenomene weg en begint de waarnemer vanuit een
totaal ander gezichtspunt het systeem te zien: een gezichtspunt
dat hemzelf als deel van het waargenomen systeem insluit. Het
systeem is dan niet langer daar (wat zij ons aandoet), maar hier
(kijk wat wij onszelf aandoen). Ineens wordt iets voelbaar,
omdat de werkelijkheidsbeleving sterker wordt, je maakt er
deel van uit. We leren luisteren met ons hart, en leren ons
vermogen tot waarderen en lief hebben te versterken.
De veldstructuur van presencing – sensing + present – maakt
het mogelijk dat we beginnen waar te nemen vanuit een
toekomsCg potenCeel. De plaats van de waarneming verschuic
naar de bron van een emergerend toekomsCg geheel dat zich
wil manifesteren. Onze aandacht verplaatst zich naar onze bron
in het midden, maar we beseﬀen dat we in een open verbinding
staan met het systeem waar we deel van uitmaken en hoe we
daar vandaan zelfs een besef hebben van de Kosmos waar we
deel van uitmaken zonder te weten wat dat betekent. We laten
los en verwijderen de in de weg staande barrières.
Op dat moment kunnen we ons overgeven en de beweging
inze^en naar de opening. We gaan door het oog van de naald. Dat staat symbool voor het je ontdoen van
alles ballast uit het verleden, zodat je slank en puur door de naald kunt gaan. Hewoompunten om het
vermogen te vergroten vanuit de bron zijn bijvoorbeeld: oefenprakCjken oprichten voor jezelf, presence
circles creëren waarin je anderen kunt ondersteunen en collecCeve oefenprakCjken bv. doelbewuste sCltes
of generaCeve dialoog voeren. Presencing ofwel de verbinding met de diepste bron is een proces van
realisering, dat verloopt langs de gehele rechterpoot van de U naar boven.
De veldstructuur van uitkristalliseren betekent verbinding
houden met de bron en daarvanuit gaan handelen. Je binnenste
is in beweging en groeit, maar ook de grenzen van het systeem
worden doorbroken en ook die beweging van realisaCe komt op
gang. Klein beginnen en ook goed onderzoeken waar je het
beste kunt beginnen behoren tot het proces van uitkristalliseren. Daar is vaak een persoonlijke Feldgang in sClte voor
nodig. Het resultaat is een helderder beeld of voorstelling. Met
name in kleine groepen kun je in een intensief proces met elkaar
‘geholpen’ worden door één of andere toevalligheid. In zo’n
proces krijg je zodanig voeling met datgene waar je voor gaat
en blijk je zo te zijn afgestemd op die intenCe dat er zich
gebeurtenissen voordoen die geen causaal verband met elkaar
lijken te hebben, maar die die intenCe wel blijken te
verwezenlijken.
In deze fase toont zich de wil in twee opzichten:
(1) als de bewustwording van een diepere intenCe,
(2) als de basis voor een handelswijze die gebaseerd is op een aantal principes: duidelijkheid over wat je
wil, er in geloven en dit tonen naar de omgeving, luisteren wat van binnenuit opkomt, verwezenlijken
van datgene dat zich aandient, zorgen voor de infrastructuur om samen over de insCtuConele grenzen
heen wakker te worden.
Na de fase die aangeec dat de toekomst verwezenlijkt wil worden, gaat het er om de toekomst te
exploreren. Door te doen en uit te proberen zonder dat je klaar bent, maar waardoor je wel snelle feedback
kunt krijgen. De veldstructuur van prototypering volgt op het maken van een voorstelling, het geec vorm
aan de toekomst. Vanuit het binnenste komt een beweging op gang naar buiten.
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Hier gaat het handelen vanuit de toekomst, het gevoel gewaar
worden en de kans pakken die zich voordoet (vgl. Jaworski:
synchroniciteit). Alle prototypen – resultaat van experimentele
exploraCe - zijn fragiel en kwetsbaar en hebben bescherming nodig.
Het zijn microkosmossen die ontworpen of ingebed worden in de
infrastructuur. Je kunt daarbij aan Living Labs denken. In deze fase
heb je dus verbinding met boven, met je inspiraCe, met beneden
door deel te nemen aan en te leren van plaatselijk ingebedde en
kort-cyclische prototypen en horizontaal kun je luisteren naar de
feedback uit je omgeving.
De veldstructuur van uitvoeren en nieuwe resultaten boeken is er een van een totale beweging, waarin
sprake is van een vloeiende beweging van binnenuit naar buiten, waarbij grenzen zijn verdwenen en binnen
en buiten direct met elkaar zijn verbonden. Dat wil zeggen dat organisaCes zich niet geïsoleerd
manifesteren, maar in een web of netwerk van relaCes. Het oude funcConeel gedreven uitvoeringssysteem
verandert in een uitvoeringssysteem dat cross-funcConeel wordt geleid. De grondbeginselen van een
dergelijk uitvoeringssysteem zijn: de macro verbinding tussen gemeenschap, bedrijfsleven en overheid, alle
gericht op een gezond sociaal eco-systeem. Deze wordt gereguleerd via een horizontale waardecreaCe as
die vraag en aanbod verbindt en een verCcale as die leren, innoveren en veranderen betrec.
Aan de hand van de doorlopende casus over de gezondheids-zorg zie
je een verschuiving van insCtuConele zorg/systeem-gericht model
(elk parCj heec z’n eigen doelen) via resultaat-gerichte zorg/
managementmodel (organisaCegrenzen oversCjgend vanuit belang
van een goede prijs voor de cliënt) naar paCëntgerichte zorg/
integraCef model (parCjen in dialoog vanuit belang van de paCënt)
en uiteindelijk mensgerichte zorg/integraal model (paCënt wordt als
mens dus als geheel gezien en als deel van een omva^ende context).
De sleutel tot succes zijn eﬀecCeve leer-infrastructuren, waarbij
onderzoekers, consultants en prakCjkwerkers worden ingeschakeld.
Sociale veldtheorie en sociale technologie voor verandering
Op elk van de drie hoofdgebieden – techno-economisch, relaConeel-poliCek en cultureel-spiritueel – zijn er
uitdagingen die er op neerkomen dat we grenzen moeten overschrijden. Op grond van 21 stellingen bouwt
Scharmer een sociale veldtheorie op. Voor de natuurwetenschappen bestaan al drie veldtheorieën: de
elektromagneCsche theorie, de zwaartekracht theorie en kwantumtheorie. Voor de genoemde sociale
velden nog niet. We weten weinig over verschuiving van een sociaal veld naar een andere toestand.
Scharmer probeert door te dringen tot de diepere dimensies van sociale velden en probeert daar toegang
toe te krijgen door een nieuwe sociale grammaCca te ontwikkelen.
Er zijn volgens Scharmer vier verschillende aandachtsbronnen – vier veldstructuren - van waaruit sociaal
handelen kan ontstaan. Deze corresponderen met het doorlopen van de U:
1. Vanuit het centrum binnen de organisatorische systeemgrenzen (ik-in-mij) ➔ downloaden ➔
beleefde rouCnes, holle frasen, spreken vanuit wat anderen willen horen, maar niet zeggen wat je
denkt.
2. Vanuit de periferie van de organisatorische systeemgrenzen (ik-in-het) ➔ debat ➔ zich hard
opstellen ➔ uiteenlopende zienswijzen, spreken vanuit wat ik denk.
3. Vanuit het veld voorbij de organisatorische systeemgrenzen (ik-in-jij) ➔ dialoog ➔ reﬂecCef en
wederzijds geïnteresseerd praten ➔ spreken vanuit mijzelf als deel van het geheel, beschouwen
van je eigen aandeel.
4. Vanuit de opdoemende sfeer buiten de open grenzen (ik-in-nu1) ➔ presencing ➔ generaCeve
stroom ➔ spreken vanuit dat wat aan het doorbreken is, spreken vanuit het authenCeke zelf.
1

Terwijl het bij het ik-in-het vooral gaat om expliete kennis, gebaseerd op een strenge S-O relatie, gaat het bij ik-in-jij om
impliciete kennis en om reflectie op actie. Bij het ik-in-nu is het besef van de eenheid van subject en object aanwezig,
dus van zelftranscenderende kennis, een esthetische ervaring, waardoor we het direct weten. We noemen dat ook wel
eens de tegenwoordigheid van geest hebben.
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[respecCevelijke besturingsmechanismen: hiërarchie, markt, dialoog, collecCeve presencing]
[respecCevelijke visies op de aarde: dood ding, levende bron, levend systeem, levende tegenwoordigheid/
spiritus loci]
Scharmer geec aan dat juist daar waar sprake is van een grote mate van dynamiek en complexiteit het
belangrijk is om vanuit de diepere velden te handelen. Dat noemt hij sociale emergenCe. Dat is een
dialecCsch en geen lineair proces, omdat we af en toe ook terugvallen in de ruimte van een destrucCef anCemergenCepatroon. De prakCjk van vandaag de dag is dat we in de greep zijn van pathologische patronen
van destrucCe. Dat heec er vooral mee te maken dat we de mensheid – ons zelf dus - de toegang ontzeggen
tot diepere lagen. Bovendien stellen we steeds weer de verkeerde diagnose en ze^en technisch-regulaCeve
middelen in voor problemen op de velden 3 en 4 (netwerk resp. ecosysteem). Zo staat tegenover
presencing absencing, dat wil zeggen een star acCepatroon dat we kennen als religieus, poliCek en
economisch fundamentalisme (hier is sprake van een verCcale scheiding tussen de persoon en zijn
authenCeke Zelf, dat geldt voor individu als collecCviteit); tegenover creaCviteit staat destrucCe. Met die
schaduwzijde moeten we alCjd rekening houden. Desondanks zal de 21e eeuw in teken staan van een
diepgaand menselijk generaCef vermogen ik-in-nu om de kansen te pakken die zich voordoen. De thema’s in
grootschalige veranderingsprocessen kunnen via dialoog/gesprek goed herkend worden. Dat is dus een
belangrijk onderdeel van zijn sociale innovaCetechnologie.
Van daaruit onderscheidt hij 7 creaCeve organisaCestructuren met elk een negaCef spiegelbeeld, wat hij de
anC-ruimte of schaduwruimte noemt. Deze representeren ziektebeelden als ins6tu6onele arrogan6e
(vastklampen-verschansen), ins6tu6onele onkunde (verschansen-verblinden), ins6tu6onele verharding
(uitdoven-beledigen) en ins6tu6onele desinforma6e/we,eloosheid. Kernthema van onze Cjd is het
leiderschapsfalen (= het onvermogen om onze toekomst gezamenlijk aan te voelen, vorm te geven en te
realiseren). Dat wordt zichtbaar in het niet weten hoe we de mens moeten helpen evolueren. Bovendien
zijn we niet in staat gebleken om een systeembrede gecoördineerde ontwikkeling te bevorderen, waarin we
de drie metasystemen (economie, poliCek, cultuur) met elkaar verbinden. Om dit te bereiken moet de
communicaCe mulC-lateraal, includerend en transparant zijn. Daarnaast is het nodig dat onze
besturingssystemen vernieuwen en dat innovaCe plaatsvindt in infrastructuren.
Kern van het veranderend vermogen is de zelfreﬂecCe, ofwel het vermogen de eigen blinde vlek te
belichten, inzien dat jezelf deel van het systeem bent. Scharmer noemt dat de zelf-reﬂecCeve draai. Ons ikin-nu maakt het mogelijk om een nieuwe sociale realiteit te scheppen. Daarmee komen we weer bij
leiderschap terecht, bij de reis van leiderschap, want deze wordt gedreven door het verleden (de gewoonte,
rouCne) en door externe krachten (avankelijkheid) naar de plek die het ons toestaat de toekomst van
binnenuit vorm te geven.
Verschuiving aanbrengen in de prakVjk
Dit proces van verschuiving in de prakCjk verloopt via samenwerking: co-iniCëring, co-sensing, copresencing, co-creëren en co-evolueren.
Het co-iniVëren (luister naar anderen en naar waartoe het leven oproept) bestaat zelf weer uit 3 stappen:
Luister waar het leven je toe oproept ➔ verbind: luister naar en spreek met interessante spelers in het
veld ➔ co-iniCeer een uiteenlopende kerngroep die een gemeenschappelijke intenCe inspireert ➔
De co-sensing ( ga naar de plekken met het meeste potenCeel en luister met geest en hart wijd open)
bestaat uit 5 stappen:
vorm een sterk betrokken prototype kernteam en verduidelijk essenCële vragen ➔ diepduiken naar de
plekken met het meeste potenCeel ➔ blijf observeren, schort je VOJ op en verbind jezelf met het gevoel
van verwondering ➔ oefen in diep luisteren en dialoog: verbind je met anderen met je geest, je hart en wil
wijd open ➔ creëer gezamenlijke waarnemingsorganen die het systeem in staat stellen zichzelf te zien ➔
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De co-presencing ( trek je terug en reﬂecteer sta het innerlijke weten toe te onthullen) bestaat uit 5
stappen:
loslaten: laat je oude zelf en zaken die hun Cjd hebben gehad los ➔ laten opkomen: verbind je met en lever
je over aan de toekomst die zich via jou wil realiseren ➔ bewuste sClte: zoek een manier die je helpt je te
verbinden met de bron ➔ volg je reis: doe waar je van houdt, houd van wat je doet ➔ manifestaCeplekken:
creëer kringen waarin je met elkaar met de hoogste toekomsCntenCe ‘draagt’ ➔
De co-creaVe (maak een prototype van een microkosmos van het nieuwe om de toekomst al doende te
exploreren) bestaat uit 5 stappen:
de kracht van de intenCe: verbind je met de toekomst die jou nodig heec, kristalliseer visie en intenCe uit
(gebruik de verbeelding: estheCka!) ➔ vorm kerngroepen: vijf mensen kunnen de wereld veranderen ➔
maak prototypen van strategische microkosmossen als landingsbaan voor de emergerende toekomst ➔
integreer hoofd, hart en handen, zoek het met je handen, de zaken niet denken maar voelen ➔ blijf
herhalen: creëer, pas aan, blijf alCjd in dialoog met het universum ➔
Het co-evolueren (ontwikkel innovaCe-ecosystemen door te zien en
handelen vanuit het geheel in wording) bestaat uit drie stappen:
Co-evolueer innovaCe-ecosystemen die mensen in staat stellen te
zien en te handelen vanuit het ontluikend geheel ➔ creëer
innovaCeve infrastructuren door het vormen van ritme en veilige
plaatsen voor coaching door gelijkgestemden gesteund door sociale
technologie) ➔ social presencing theater: ontwikkel collecCef
bewustzijn via niveau van 4 mediaproducCes:

Samenva,end: voor individu, groep, organisa6e of wereld geldt min of meer hetzelfde: van ons wordt
gevraagd te handelen vanuit een meer inten6onele, bewuste manier. Deze reis – de verschuiving van de
innerlijke plek – moet in elk sociaal systeem worden ondernomen. Zo scheppen we een nieuwe werkelijkheid.
Scharmer werkt aan een wereldwijde presencing-in-ac6e school, als antwoord op het gebrek aan innova6es
in de infrastructuur en een gebrek aan een mondiale kerngroep. Scharmer besluit het boek met de
contouren van een levend laboratorium voor wereldwijde transforma6e.
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Leiden vanuit de toekomst; van ego-systeem naar eco-systeem van
Scharmer en Kaufer
De belangrijkste onderzoeksuitdaging van deze tijd is het bedenken en
prototyperen van institutionele innovaties die het de toekomstige 4.0-economie
mogelijk zullen maken geboren te worden en zich te handhaven. Met andere
woorden, we dienen het besturingssysteem op te waarderen van ego-systeemnaar eco-systeemlogica en – bewustzijn (p. 85).

‘Leiden vanuit de Toekomst’ bouwt voort op het inmiddels beroemde en veel gebruikte boek van O^o
Scharmer over de U-theorie; de theorie die stelt dat ècht veranderen pas mogelijk is als er congruenCe is
tussen anders naar de werkelijkheid kijken, de werkelijkheid anders beleven en de daadwerkelijke wil om de
werkelijkheid te veranderen, te beginnen bij jezelf.
In ‘Leiden vanuit de toekomst’ wordt de methodologie van de U-theorie overgenomen, maar komt het
accent veel meer te liggen op de noodzaak om op alle maatschappelijke gebieden te veranderen. Die
verschillende maatschappelijke crises kennen deels dezelfde perverse mechanismen, die de samenleving
beginnen te ondergraven zonder al echt een duidelijke nieuwe koers uit te ze^en. “We vervallen, om de
auteurs aan te halen, in een toestand van georganiseerde onverantwoordelijkheid waarin we collecCef
creëren wat niemand wil”. Dit boek gaat niet alleen over de noodzaak van insCtuConele verandering vanuit
het aanvoelen van een zich acekenende toekomst, maar ook over de contouren van die toekomst en over
de manieren om dat wat zich al aandient te versterken vanuit een sterker bewustzijn deel uit te maken van
een groter geheel (dat op knappen staat). Dat betekent dat ons ego-bewustzijn over- en opgaat in een ecobewustzijn. De auteurs stellen zich ten doel om de principes hiervan te verkennen en ook de prakCjken
hiervan te laten zien.
Wat wij perverse mechanismen noemen, noemen Scharmer en Kaufer de blinde vlek voor structurele
incongruenCes. Deze verhindert ons de diepe systemische structuur onder het wateroppervlak te zien. We
zijn geneigd om ons, als we al tot de conclusie komen dat we in crisis leven2 , te verze^en tegen patronen uit
het verleden in plaats van ons aan te leren “te leunen op de zich aandienende toekomst”. Dat betekent dat
we onze oordelen moeten opschorten, onze aandacht opnieuw moeten richten, het verleden los te laten en
mee te buigen met de toekomst die steeds manifester wordt en die laten opkomen. Het gaat dus om de
verbinding tussen open verstand, open hart en open wil.
Bij nadere beschouwing zijn de kloven te herleiden tot een aantal incongruenCes, die tot grote zeepbellen
leiden en tot systemen die gericht zijn op niet-leren: de vertraagde of gebroken feedbacklussen zorgen
ervoor dat besluitvormers de impact van hun beslissing niet persoonlijk voelen en ervaren. De
incongruenCes zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiële markten los van de reële economie
Oneindige drang tot groei los van de eindige hulpbronnen
Rijken los van de armen
InsCtuConeel leiderschap los van de mensen
Bruto binnenlands product los van welzijn
Overheden los van stemlozen
Feitelijke vormen van eigendom los van opCmaal maatschappelijk nut van eigendom
Technologie los van werkelijke maatschappelijke behoecen

2

Op symptomatisch niveau doet zich een heel landschap voor van kwesties en pathologieën met drie kloven:
ecologische kloof in de vorm van uitputting: 50% meer hulpbronnen gebruiken dan de aarde kan aanvullen;
maatschappelijke kloof: polarisatie in rijkdom; spiritueel-culturele kloof: loskoppelingen tussen ik en natuur, ik en de
ander en ik en IK)
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In ons systeem komen de incongruenCes erop neer dat het geld de verkeerde kant op stroomt (bezi^ers
krijgen meer dan ze nodig hebben en betalen de laagste prijzen) en dat de overheid nauwelijks het hoofd
kan bieden aan de speciﬁeke belangengroepen die heel veel invloed uitoefenen, maar bedoeld waren om
toezicht te houden! (denk aan banken, farmaceuCsche industrie, landbouworganisaCes, etc.), Dus in plaats
van te le^en op de kwaliteit gaan zij aan de voorkant het beleid bepalen. Dat geec aan dat egosysteembewustzijn van insCtuConele beleidsbepalers groters is dan een eco-systeemgerichte mondiale
economie, dat principieel rekening houdt met het welzijn van anderen en het welzijn van het geheel.
Niveaus van bewustzijn
In feite zijn er vier niveaus van bewustzijn te onderscheiden:
• 1.0 Het tradiConele bewustzijn met de staat in charge: hiërarchie en controle overheersen
• 2.0 Het ego-systeem bewustzijn met de markt in charge: markten en concurrenCe overheersen
• 3.0 Het belanghebbenden bewustzijn met de maatschappelijke markt in charge: netwerken en
onderhandeling
• 4.0 Het eco-bewustzijn: co-creaCe in charge: kijken en handelen vanuit het geheel
De opbrengst van de reis van ik naar wij betekent dat we in staat zijn tot een betere relaCe met anderen,
met het systeem als geheel en met onszelf. Die reis moet gemaakt worden en komt er op neer dat de
innerlijke plek van waaruit je handelt verschuic, er van uitgaande dat je bereid bent jezelf van alle kanten
tot aan je eigen periferie te onderzoeken. Als change maker of change agent hebben we succes als we in
staat zijn om vanuit de blinde vlek, de innerlijke plek te handelen, vanuit onze bron en niet uit te gaan van
het resultaat (wat) of het proces (hoe).
De auteurs onderscheiden twee niveau van leren: bij Downloaden gaat het om luisteren om de
gewoonteoordelen (die al klaar liggen) te bevesCgen, bij Presencing gaat het om leren van de zich
acekenende toekomst. Dat staat voor sensing (aanvoelen van de toekomsCge mogelijkheid) en presence
(met aandacht aanwezig zijn in het NU), dus handelen
vanuit de min of meer latente aanwezigheid van wat zich
manifest wil worden. Het U-proces van co-sensing en cocreëren in presencing ziet er als volgt uit:
In feite laat je op het niveau van Kijken de twijfel toe en
schort het oordeel op,
bij Sensing verzet je je tegen cynisme en voel je de
mogelijkheden en bij Presencing laat je de angst los en
spring je in het diepe. Als je dan door het oog van de
naald gaat, gaat alles open en durf je dingen toe te laten.
De ruwe ideeën laat je uitkristalliseren en ga je verder
vorm geven. Uiteindelijk ga je prototypes uitproberen,
waarin verstand, hart en hand weer één zijn.
Uitdagingen voor het leiderschap
Belangrijkste uitdaging is het overbruggen van de kloof tussen ego-systeemwerkelijkheid en ecosysteembewustzijn. Dat betekent dat beleidsbepalers van alle insCtuCes een gezamenlijke reis moeten
aangaan, waarbij zij openstaan voor de zienswijze van de meest gemarginaliseerde. Zij moeten
verantwoordelijkheid nemen voor processen van samen voelen, samen inspireren, samen creëren. Dat is
hun ethische en economische plicht.
Leiders die verantwoordelijk zijn voor de transformaCe van 1.0 via 2.0 naar 3.0 en 4.0 moeten niet alleen
oog hebben voor de oppervlakkige symptomen bv. 1,5 voetafdruk op de planeet (ecologische kwesCe) of
creëren van collecCeve resultaten die niemand wil (leiderschapskwesCe), maar moeten ook de
onderliggende structurele incongruenCes (resp. loskoppeling van oneindige groei en eindige hulpbronnen
resp. loskoppeling van oude leiderschapsinstrumenten en nieuwe uitdagingen) en de daaronder liggende
systemische grenzen (het stellen van grenzen aan de groei betekent het culCveren van hulpbronnen; de
grenzen van leiderschap betekent meer verspreid dialogisch leiderschap). Kortom: hij moet de gelaagdheid
kennen, erkennen en ermee om kunnen gaan. Dit vereist kennis in samenhang!
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Leiders van de toekomst hebben dus een verantwoordelijkheid om de scheefgroei, de detailvisie, het loszien
van context weer te herstellen. Ze moeten systemische structuren weer aanze^en tot leren, ze moeten zich
weer bewust worden van externaliteiten, ervoor zorgen dat het geld weer de goede kant op stroomt en
voorkomen dat belangengroepen sjoemelen met het systeem ten nadele van het geheel. Kortom: ze
moeten het patroon van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’ omkeren. Vanuit leiderschap is het naar
onze mening interessant om de parallel te zien tussen verantwoord organiseren en verantwoord kennen.
Dit zou je samen kunnen va^en in onderstaande ﬁguur:

Georganiseerde
verantwoordelijkheid

Georganiseerde
onverantwoordelijkheid

Bewust bekwaam

Bewust onbekwaam

Dialogiseren

Overtuigen door redeneren en
argumenteren

Vanzelfsprekende
verantwoordelijkheid

Ongeorganiseerde
onverantwoordelijkheid

Onbewust bekwaam

Onbewust onbekwaam

(Samen) aandacht geven en
ontdekken

Instructie door voorschrijven en
afvinklijsten

Gewenste beweging
Bron: VinNDT/Zeelenberg, bewerking van bestaande inzichten

Een belangrijke opgave voor de huidige samenleving – en meteen een opgave voor nieuw leiderschap – is
de vraag hoe we kunnen reageren op externaliteiten (eﬀecten van ons handelen) zodanig dat individueel en
collecCef ondernemerschap, onavankelijkheid en cross-sector-creaCviteit versterkt wordt in plaats van de
afwezigheid hieraan te subsidiëren. Dat betekent naar onze mening een verandering in waarden en van
daaruit een eﬀfecCevere en eerlijkere vorm van waarde-creaCe (bekijk hiervoor Barre^ over de ziel van de
bedrijfsvoering).
In de ogen van de auteurs bevinden we ons in het hortende proces richCng een Samenleving 4.0, die ecosysteem gedreven is en gekenmerkt wordt door een co-creaCeve economie. Uitdagingen zijn dus die
ontwrichtende externaliteiten bestrijden en veerkracht te tonen. Op coördinerend gebied zullen we
presencing in de prakCjk brengen dus op bewustzijn gebaseerd collecCef handelen. Het gaat daarbij om
grensoversCjgende co-creaCe van alle segmenten uit de samenleving. Qua ideologie gaat het om ecosysteem-gericht denken met een daarbij passend eco-systeem-bewustzijn. Leiders zullen zich van deze
uitdaging bewust moeten zijn. Dat betekent dus vooral: om kunnen gaan met complexiteit en deze niet
onder het vloerkleed poetsen, erkennen van de relevanCe van het geheel en awreken van de kokers of
silo’s, zoals Scharmer en Kaufer het noemen.
In het centrum van onze aandacht moeten we ons richten op onze gedeelde realiteit en niet op één enkel
dogma in het centrum van het intellectuele universum. Dat betekent dat we tegelijkerCjd moeten luisteren
naar de externe uitdaging en de interne resonanCe daarvan bij het ontwikkelen van het menselijk
bewustzijn en de menselijke wil. Sturen en richCng geven is dus een combinaCe van extrinsieke moCvaCe
(open blik naar buiten) èn intrinsieke moCvaCe (contact met de bron).
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Als je vanuit de werkprocessen insteekt op leiderschap dan valt met name het co-creaCeve werken op: het
samen aandachCg werken aan de toekomst die zich aandient staat voorop. Investeren in verhoogd
bewustzijn in collecCef handelen, in bewuste consumpCe, in gedeelde toegang tot diensten en
gemeenschappelijke hulpmiddelen vormen aanknopingspunten voor deze nieuwe vorm van leiderschap, die
ligt opgesloten in de funcCe, maar – breder ook – in het collecCeve leiderschap, dat voor ieder van ons
geldt. De insteek vanuit Arbeid is vooral gericht op ondernemerschap, het Kapitaal ligt in het cultureelcreaCeve vermogen van de mens en ook de inzet van Technologie zal gericht dienen te zijn op mensgerichte
toepassing, waarbij het principe van regeneraCe van energie (cradle to cradle) en informaCe (open source,
open data) centraal staat.
In november 1999 heec O^o Scharmer in China een interessant gesprek met meester Nan, leraar en
interpretator van Confucius Grote Leer. Kern van het gesprek gaat over goed leiderschap. De 7
meditaCefasen om leiderschapsbewustzijn te doorlopen vertonen grote gelijkenis met de U-theorie van
Scharmer. Die fasen doorlopen de sferen van staten, gezinnen en personen die in harmonie en in balans
moeten komen in hoofd, hart en handen. Is die harmonie er dan is sprake van goede sturing. Ik maak uit het
gesprek en de tekst van Scharmer op dat het belangrijk is te beseﬀen dat wijzelf de werkelijkheid creëren.
Als we ons daarvan bewust zouden zijn, dan zouden we minder problemen hebben met het veranderen van
de werkelijkheid, juist omdat we deze zelf geschapen hebben.
OrganisaCes en teams die te maken krijgen met complexe opgaven en die om innovaCeve reacCes en
collecCeve creaCviteit vragen, stuiten vaak op drie opeenvolgende drempels:
• opschorten (oude patronen van oordelen en denken loslaten en opschorten en beginnen
met aandacht geven: luisteren naar signalen/feiten)
• opnieuw richten (ontwikkelen van een nieuwe kijk op de werkelijkheid vanuit een ander
gezichtspunt, dat betekent luisteren naar wat zich aandient door empathisch te begrijpen)
• loslaten (de bereidheid te breken met oude patronen, doordringen tot de kern, tot de bron
om vandaar in een creatieve flow terecht te komen; luisteren naar het omspannende
geheel)
Deze drempels op de niveaus van hoofd (ontkenning), hart (cynisme) en wil (ontmoediging) zijn in feite
weerstanden tegen verandering. Je kunt ze als volgt voorstellen:

Het Hoofd ontkent: we houden ons heel hard bezig met zaken die minder belangrijk
zijn, maar beseffen niet dat de stoelen van de Titanic aan het herschikken zijn

Het Hart is cynisch: we voelen geen verantwoordelijkheid, omdat de wereld toch
naar de knoppen gaat. Wat ik doe heeft geen enkele waarde

De Wil is ontmoedigd: we zijn depressief en zijn niet in staat om ons zelf te
koppelen aan het grotere Zelf van de wil tot het hogere

Bron: VinNDT/Zeelenberg, bewerking Scharmer 2013

We kunnen stellen dat dit laatste generaCeve luisteren – luisteren naar het omva^ende geheel - een
kernkwaliteit is voor nieuw leiderschap. Om het veld van de toekomst te kunnen betreden moet je op zoek
gaan naar de innerlijke scheur of barst vanuit het besef dat het oude niet meer voldoet om adequaat in te
kunnen spelen op het nieuwe. Dat proces van afscheid nemen van je oude huid, terwijl je nieuwe huid er al
is, kunnen we duiden als een reis om te worden wie we ten diepste zijn (maar waarvan we door
omstandigheden van af gegroeid zijn). Als je in staat bent om dat met elkaar door te maken, dan gebeurt er
iets in de groep en met jezelf en dat is ook nodig om ècht tot verandering te komen. Het veronderstelt
luisteren en maximaal openstaan voor het verhaal van de ander.
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Je zou kunnen zeggen dat Leiderschap op basis van generaCef luisteren in staat is de ik-belangen op te laten
gaan in het wij-belang (het eco-systeem) en dat processen als co-sensing, prototypering en co-creëren gaan
behoren tot de nieuwe set werkprocessen om waarde te creëren met en voor de klant of burger. Door een
veld van inspirerende verbindingen tot stand te brengen, komt er echt beweging en wordt een nieuwe weg
ingeslagen. Leiderschap in deze context blijc naar onze mening niet alleen beperkt tot bovengenoemde drie
processen, maar strekt zich ook uit tot co-iniCëring, co-inspirering en co-evolving. Voor deze vijf processen
moeten infrastructuren ontwikkeld worden en ook daarvoor is nieuw leiderschap nodig. Samenwerking
daarbij is essenCeel. Daarmee zeggen we eigenlijk dat leiderschap vanuit het centrum en de hiërarchie
verschuic naar de periferie, dat wil zeggen naar meerdere plekken (zie 4.0 revoluCe).
Als we zouden moeten zeggen waarin sterk leiderschap zich onderscheidt van zwak leiderschap dan gaat
het om:
• de geïntegreerde (prakCsche uitvoerings)visie in relaCe tot de omgeving
• het integreren van werkprocessen rond complexe, maatschappelijke opgaven
Uit de vele ervaringscasussen die in dit boek gepresenteerd worden, komt een beeld naar voren dat goed
leiderschap in staat moet zijn om die opgaven of kernproblemen voor te leggen aan de professionals in
plaats van hen oplossingen op te dringen. Doe je dat, dan zou je samen op zoek kunnen gaan naar
oplossingen. Om samen aan oplossingen te werken is goed luisteren naar de professionals en conﬂicterende
belanghebbenden een vereiste en het waarderen van afwijkende standpunten.
De invalshoeken nader uitgewerkt
Het leiderschap zal zich op alle zogenaamde acupunctuurpunten van de diepgaande systemaCsche
verandering – natuur, arbeid, kapitaal, technologie, leiderschap zèlf, consumpCe, coördinaCe en
eigendomsrechten – moeten betrekken. Vanuit onze eigen professionele invalshoeken - van Leiderschap- en
talentontwikkeling en Proecuinen voor gebieds- en organisaCe ontwikkeling – zijn met name die van Arbeid
(hoe kunnen we werk dat gedaan moet worden om in ons onderhoud te voorzien weer verbinden met
Werk dat we graag doen?), Leiderschap (hoe kunnen we collecCef leiderschap ontwikkelen om op de schaal
van het hele systeem te innoveren?), Kapitaal (hoe kunnen we ﬁnancieel kapitaal dat een eigen vlucht heec
genomen weer zodanig recyclen dat het ten goede komt aan ons gemeenschappelijk ecologisch,
maatschappelijk en cultureel bezit?), CoördinaVe (hoe kunnen we de delen weer tot onderdeel maken van
het grotere geheel?), Eigendomsrechten (hoe kunnen we individueel eigendom ten goede laten komen aan
toekomsCge generaCes en het beste gebruik van schaarse hulpbronnen tot publiek goed garanderen?).
Deze vijf acupunctuur punten zullen we toelichten aan de hand van een aantal waardevolle beweringen:
Arbeid:
• De vraag naar zingeving doemt op, dat wil zeggen de wijze waarop we werk in de zin van ‘baan om
in ons onderhoud te voorzien’ weer kunnen verbinden met Werk als passie en vorm van zingeving.
• In de 2.0 samenleving verkopen we weliswaar niet meer ons lichaam, maar wel onze Cjd; we blijven
dus avankelijk.
• We moeten afrekenen met een aantal mythen c.q. vooronderstellingen, zoals: de mythe van groei
(voorbij de ecologische grenzen, dalende arbeidsparCcipaCe, toename van werkloosheid) en de
mythe van geld (idee dat we werken voor geld doodt de creaCviteit en de passie)
• Nieuwe infrastructuren zijn nodig en een aantal elementen kunnen daarbij helpen: inspirerende
ruimten, immers innovaCe gebeurt op voedende plaatsen; uitdagingen die de basis vormen voor
alle vormen van leren; bewustwordingsmechanismen die mensen doen inzien dat ze onderdeel zijn
van een groter geheel; mechanismen die ervoor zorgen dat capaciteiten verder ontwikkeld worden;
kapitaal; technologie; bouwen aan een gemeenschap van mentoren, partners, ondernemers die
collecCef prototypen voor de Samenleving 4.0 creëren
• Bij een mondiale gemeenschap gaat het om de verbondenheid op allerlei vlakken en het
basisinkomen als een mensenrecht om te kunnen voldoen in onze basisbehoecen (denk aan
gezondheidszorg en onderwijs). Dat heec twee voordelen: een gelijkwaardig speelveld, gelijke
kansen en de mogelijkheid om de creaCviteit ten dienste van de gehele gemeenschap aan te
wenden. Daarmee wordt de bureaucraCe teruggedrongen en wordt op lokaal niveau ondernemen
aangewakkerd
• Het extrinsieke klassiek economische denken wordt op die manier vervangen door intrinsieke
moCvaCe van menselijk gedrag
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Kapitaal:
• Financieel kapitaal is doorgaans mondiaal, verandert snel van eigenaar en plaats, heec de neiging
exponenCeel te groeien door rente op rente te stapelen, terwijl natuurlijk kapitaal meestal lokaal is,
stabiel (of afnemend!), beperkt en eindig
• We kennen in de ﬁnanciële sector een hoop zeepbellen: de ﬁnanciële zeepbel (de mondiale
liquiditeit is 3,5 maal zo groot als het mondiale BBP), de winstzeepbel (de kloof tussen de winsten in
de ﬁnanciële sector en de rest van de economie groeit steeds sneller). De compensaCe zeepbel (het
inkomen in de bankensector groeit de laatste 10 jaar sneller dan de parCculiere sector)
• Het huidige ﬁnanciële stelsel is gericht op kort termijneﬀecten, geld wordt te weinig gezien als
kapitaal (= capaciteit van ondernemers om de economie te sCmuleren en is de drijvende kracht
achter het transformaCeve proces van waarde-creaCe). Het gaat er nu om geld te gebruiken om
doelbewust collecCeve creaCviteit te realiseren.
• De funcCe van alle geld en ﬁnanciële mechanismen is het dienen van de reële economie, dus het
welzijn van alle mensen te dienen door een veld van collecCeve en individuele creaCviteit aan te
boren
• De ﬁnanciële crisis heec met twee zaken te maken: er is te veel acCviteit op het geld-niveau
hetgeen speculaCeve en ﬁcCeve waarde-creaCe bevorderd, er is te weinig acCviteit op het
geldniveau in de zin dat de schenkingen-economie een nieuw type van innovaCef ondernemerschap
zou kunnen sCmuleren waardoor het de maatschappij als geheel zou kunnen helpen te regenereren
Over Techologie kunnen we twee opmerkingen maken. Het gaat erom faciliterende technologieën te
herwinnen, dat wil zeggen te gebruiken voor de bevrijding van de mens in z’n algemeenheid. Het inze^en
van geavanceerde technologieën impliceert tegelijkerCjd het werken aan een geavanceerd innerlijk
bewustzijn. Of technologie een bevrijdende of een tot avankelijkheid leidende kracht is, hangt af van de
innerlijke plek – de bewustzijnskwaliteit – van waaruit we handelen. Technologie kan dus onderdrukken of
bijdragen aan onze creaCviteit. Daarnaast kan technologie leiden tot creaCe van gemeenschapspla•orms,
waarbij de gebruikers niet langer de ontvangers van producten zijn, maar medescheppers, medeauteurs en
medegebruikers.
Leiderschap:
• Leiderschap impliceert het overschrijden van een drempel om een nieuw territorium te betreden,
met een toekomst die verschilt van het verleden
• Leiderschap bestaat heel klassiek nog steeds uit twee delen: het lijden in de zin van loslaten, dood
gaan en laten gaan en dat betekent dus vaak pijn lijden en discipline betrachten, maar ook leiden als
doen gaan (ontstaan).
• Individuele leiders die primair gaan voor hun eigen doelstellingen (vaak ook nog dik ﬁnancieel
beloond) laten dringende zaken rond ons gemeenschappelijk bezit lopen en dat leidt tot crises op
verschillende vlakken (zie boven)
• Luisteren is een echte kernkwaliteit voor nieuw leiderschap; leiders moeten voeling hebben met de
realiteit (en geen abstracte visies ontwerpen die los staan van de realiteit), luisteren naar wat
gezegd en juist ook niet gezegd wordt; luisteren naar de noden, behoecen en aspiraCes van alle
mensen
• Feedback is een belangrijk instrument om co-iniCaCng ( belanghebbenden in een gefragmenteerde
omgeving helpen gemeenschappelijke grond te ontdekken en hen daarmee te verbinden), cosensing en co-creaCng tot stand te brengen; in 4.0 stadium van leiderschap zijn nieuwe faciliterende
infrastructuren nodig om nieuwe mogelijkheden aan te bieden via co-sensing (begrijpen), coinspiring (verbinden met de bron) en co-creaCng (prototyperen), co-evolving (het nieuwe op
grotere schaal schaal toepassen en ondersteunen)
• De essenCe van leiderschap is de verbinding met handelen vanuit de zich aandienende toekomst en
aan te sluiten bij waar je echt in gelooc door ervan te houden. Naast dit innerlijke principe is dus
ook van wezenlijk belang dat je ondergedompeld wordt in de wereld, met name in de
gemarginaliseerde delen ervan
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Over ConsumpCe vallen ook een paar interessante zaken op te tekenen. Hoewel het uiteindelijke doel van
een economie is te voldoen aan de behoecen van mensen die er deel van uitmaken, leidt de consumpCeve
ontwikkeling van 1.0 tot 3.0 tot een massaconsumpCe die een zwaar beslag legt op de hulpbronnen op onze
planeet. De klant staat nog steeds aan het einde van de keten en is dus afgeleide van het klassieke
producCe-denken. Behoecen worden niet werkelijk serieus genomen, ze worden gecreëerd met als gevolg
een te grote producCe afgemeten aan de draagkracht van de aarde en geen werkelijk antwoord op de vraag
wat de behoecen zijn. De behoecen worden dus niet vooraf, Cjdens en na aﬂoop bepaald. Dat zou leiden
tot een gedeelde en realisCsche inschaqng. De 4.0 consument is betrokken bij vormen van co-creaCe die
inclusiever, duurzamer, transparanter en collaboraCever zijn. Werkelijk leiderschap spant zich in om de
hulpbronnen opnieuw te richten naar de echte behoecen om zo dichterbij de echte innerlijke bronnen van
welzijn en geluk te komen. Daar past een andere vorm van communiceren bij die mulClateraal, transparant
en cirkelvormig is (de groep of het systeem kijkt naar zichzelf).
CoördinaVe:
De wijze waarop de economie zich door de Cjd heen heec ontwikkeld, kan het beste geïllustreerd worden
met de onderstaande ﬁguur.
•

•

•

•

De fasen 1.0 en 2.0 worden getypeerd door weinig systeemintegraCe, in tegenstelling tot 3.0 en 4.0.
De fasen 1.0 en 4.0 worden getypeerd door expliciete richCng vanuit het geheel, in tegenstelling tot
2.0 en 3.0 die gedomineerd worden door delen
Steeds duidelijker wordt dat de economie zich iets moet aantrekken van de burgersamenleving en
dat het daar een essenCeel onderdeel vanuit maakt, het is niet een apart systeem dat er buiten
staat in plaats van daar als een eigen systeem buiten staat. Bovendien zal een economie al haar
externaliteiten moeten internaliseren in plaats van ze af te wentelen op de samenleving
Awareness based collecCve acCon is nodig, maar we ontberen ruimten waar we als samenleving
onze gevoelens met betrekking tot de huidige werkelijkheid met elkaar kunnen delen in een poging
die te begrijpen
Bij het bereiken van fase 4.0 is het mogelijk door de bril van de ander te kijken en is het ook
mogelijk om te komen tot ingrijpende systeemverandering

Bewuste sturing
3.0 Sociale markteconomie

2.0 Markteconomie

Principe: Overleg

Principe: verleiding

Via: dialoog, netwerken en
onderhandelen

Via: prijs, concurrentie, succes

Van binnen naar buiten

Van buiten naar binnen

4.0 Co-creatieve
ecosysteemeconomie

1.

Centraal gecontroleerde
economie

Principe: innerlijke overtuiging

Principe: straf

Principe: innerlijke mechanismen
van gemeenschapsvorming

Via: targets en plannen

Onbewuste sturing
Bron: VinNDT/Zeelenberg, bewerking van bestaande inzichten
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Eigenaarschap:
• LegiCmiteit is een belangrijk begrip voor een samenleving die voldoende vitaal is om de uitdagingen
van de toekomst aan te kunnen. LegiCmiteit vloeit voort uit een gevoel van redelijk evenwicht
tussen rechten en verantwoordelijkheden binnen een samenleving
• Eigendomsrechten zijn legaal afdwingbaar en betreﬀen: toegang, gebruik, beheer, uitsluiCng en
aliënaCe (recht tot verkopen)
• De crisis in onze Cjd is de crisis van ons gemeenschappelijke bezit, het publieke domein. In een 4.0
samenleving zullen we de essenCe van eigendomsrechten moeten heroverwegen, omdat er een
nieuw soort gemeenschap gaat ontstaan, waarin trustees en veelvoudige belanghebbenden als
rentmeesters verantwoordelijk zijn voor het welzijn van het eco-systeem en de toekomsCge
generaCe gebruikers
• Tot de gemeenschappelijke hulpbronnen behoren ecologisch bezit van water, teelaarde, schone
lucht, energie, zaden; maatschappelijk bezit als trusts, socware, sociale netwerken; cultureel bezit
als kennis, wijsheid, onderwijs infrastructuren
• Het gevaar in deze Cjd is de neergang van deze drie bezitsvormen als gevolg van het gebrek aan
eigendomsrechten. Alles is toegedeeld aan het individu, ook nog wel aan de staat, terwijl het erom
gaat op gemeenschappelijk bezit gebaseerde eigendomsrechten te gaan benoemen. Dat is de kern
van de mondiale, maar ook regionale en lokale transformaCes
• Dus: voor complexe, verspreide gemeenschappelijke goederen passen andere eigendomsrechten
• Trusts of coöperaCes kunnen verantwoordelijk gemaakt worden voor het beheer van de
duurzaamheid op de lange termijn van speciﬁeke gemeenschappelijke beziqngen voor de volgende
generaCe
• Dit vanuit een paar stellingen: delen is schoon, nieuw en wellevend, bezit is saai, egoïsCsch, angsCg
en achterhaald. Het gaat niet om bezit, maar om de behoece of ervaringen waarin het voorziet
De 4.0 RevoluVe
Het nieuwe leiderschap, gekoppeld aan de bovenstaande acupunctuurpunten voor systeemverandering
leiden tot een nieuwe structurering van organisaCes, in de vorm van een omgekeerde piramide, waarin
relaCes van ego naar eco worden getransformeerd. Er is sprake van coördinaCe via een breed gedeelde
aandacht voor het geheel. Het veld van de driehoek met de punt naar beneden in de aarde duidt erop dat
deze zogenaamde ‘negaCeve ruimte’ geculCveerd moet worden, zodat daarin de nieuwe organisaCevormen
kunnen wortelen. Dit is de zogenaamde holding space, die verwijst naar het helen van de verbinding tussen
geest (de oorspronkelijke top van de piramide) en materie. Het Ik in de top wordt getransformeerd tot een
gezamenlijke Wij-ruimte, een sociaal veld waarin aandacht, gesprek, organiseren (= organiseren rond de
gemeenschappelijke intenCe) en integreren met elkaar worden verbonden. CulCvaCe van dialoog en cocreaCeve relaCes stelt de belanghebbenden in staat tot innovaCe op de schaal van het geheel.
Ongeacht de sector, steeds komt terug dat organisaCes 4.0 in staat zijn om hun hoogste potenCeel als
menselijk wezen te realiseren en zo toegang te krijgen tot hun beste bronnen van creaCviteit en
ondernemerschap. Iets daarvan wordt duidelijk in onderstaande geconstrueerde ﬁguur. Daarin wordt het
transformaCeproces zichtbaar van het tradiConele bewustzijn, via het nog steeds overheersende egosysteem bewustzijn en het belanghebbendenbewustzijn naar het eco-bewustzijn voor de sectoren
Onderwijs en Zorg. Opvallend is de parallel tussen beide sectoren. We denken dat ook de overheid
herkenbaar zou zijn in dit plaatje, met die kan^ekening dat waar in het Onderwijs en de Zorg de
professional toch vooral een coachingsrol heec, de overheid vooral toch een partnerrol heec te spelen.
Misschien dat nog één toelichCng nodig is op de 4.0 rol van de professional als ‘vroedvrouw’. Je helpt de
Ander met een denkbeeldige bevalling namelijk; je begeleidt de Ander bij z’n zelf-realisaCe.
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3.

Netwerken en onderhandelen:
leren student centraal resp.
behoeften patiënt

2.

Markt en concurrentie: resultaat via resp. testen en
bestuurde zorg

Proces: dialogisch

Proces: transactioneel

Cliënt: cliënt

Cliënt: klant

Rol professional: coach

Rol professional: expert

4.

1.

Awareness based collective
action: ondernemingsgericht
resp. burgergericht

Hiërarchie: gezag en input
centraal: leraar resp. institutie

Proces: co-creatief

Proces: eerichtingsverkeer arts,
leraar

Cliënt: co-creator

Cliënt: ontvangend

Rol professional: vroedvrouw

Rol professional: gezaghebber

Gewenste beweging

Bron: VinNDT/Zeelenberg, bewerking voor thema’s Onderwijs en Zorg

Wat ik persoonlijk mooi vind aan het realiseren van een 4.0 werkelijkheid in het bedrijfsleven is het
duurzaam en collecCef ondernemerschap dat eraan ten grondslag ligt. IniCaCefnemers, in feite leiders, zijn
alCjd bezig om een bredere beweging in gang te ze^en, dan dat het zich in beginsel laat aanzien. Zij zijn in
staat om de kans op realisaCe te vergroten door het iniCaCef juist te vergroten of te verbreden, vanuit de
overtuiging dat kwaliteit breed moet worden weggezet. Zo vroeg de corporaCe als iniCaCefnemer van een
duurzaam restaurant aan de toeleverende boer van biologisch vlees wat hij nodig had om ook aan andere
restaurants dit goede vlees te kunnen leveren. Dat bleek een koeltruck te zijn. De corporaCes leende de
boer het geld en zo kon de beweging worden verbreed en kregen ook concurrenten dezelfde kwaliteit vlees.
Wat het voorbeeld aangeec is dat het privébelang ondergeschikt wordt gemaakt aan het publieke belang
en dat zich dat ook weer terugverdient. Met andere woorden: het doel op de langere termijn staat centraal
en niet het eigen korte termijndoel. De inhoud van economische waarde wordt ook opgerekt tot een
bijdrage aan het grotere geheel. Welzijn en gedeeld eigenaarschap staan centraal bij deze nieuwe
construcCes.
Een ander voorbeeld toont aan dat organisaCewijze 4.0 een verschuiving laat zien van organiseren rond
speciﬁeke belangengroepen naar organiseren rond een gemeenschappelijke intenCe. Tijdens een groot
internaConaal ELIAS-programma kwam naar voren dat het aanpakken van telkens maar één regio om het
milieu te verbeteren nooit zou lukken. Daarom besloot men het vraagstuk groter te maken door ook de
aangrenzende regio’s erbij te trekken en om op die manier te komen tot één spectaculaire eco-regio met de
grootste mariene biodiversiteit. Het bij elkaar brengen van ﬁnanciële middelen uit die regio’s zou het
aantrekkelijk kunnen maken om andere belangrijke spelers bij het iniCaCef te betrekken, die er een groot
materieel belang bij zouden hebben om grootschalige verandering te realiseren. Over leiderschap
gesproken, zoiets vraagt ook om lef en op een andere manier naar de werkelijkheid kijken.
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Leiden vanuit de zich aandienende toekomst betekent leren van de toekomst. Duidelijk is dat dit leren
diepgaand moet zijn, omdat cogniCeve grenzen (hoofd) overschreden moeten worden, maar ook relaConele
grenzen (hart) en de grenzen van de kleine wil. Goed kijken en observeren, terugtrekken en diep nadenken,
luisteren naar het innerlijk weten en prompt handelen moeten in hun samenhang geleerd worden. Daarbij
komt het er op neer om de aandachtstralen om te buigen naar de bron het Zelf. Het gaat er ook om de
juiste leercondiCes te scheppen en het juiste programma aan te bieden. In de opCek van het Presencing
InsCtute zou het moeten gaan om drie elkaar deels overlappende cirkels van KenniscreaCe via awareness
acCon research (1), Faciliterende innovaCelabs voor Samenleving 4.0 (2) en het Opbouwen van collecCeve
leiderschapskwaliteiten (3).
De overlapping tussen (1) en (2) betrec de ontwikkeling van sociale technologieën, die tussen (1) en (3)
vertaalt zich in het ontwikkelen van prakVjkgemeenschappen en die tussen (2) en (3) om het ontwikkelen
van prototypen. De overlapping van (1), (2) en (3) vormen het innovaCecentrum.
Overdenking
Het zou naar ons idee de moeite waard zijn om vanuit de prakCjken die wij nu kennen met de Leergangen
Leiderschap en Talentontwikkeling in de holding space De Beyerd en met de Proecuinen in het land, plus
onze netwerken met de kenniswereld aan de gang te gaan om via reﬂecCe, experimenten en prototypes bij
te dragen aan een 4.0 Samenleving.
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Begin met het waarom; de gouden cirkel van ondernemen van Simon Sinek
Dit boek van Sinek gaat over inspireren door leiders, of eigenlijk nog exacter om het natuurlijke patroon, de
manier van denken, doen en communiceren waardoor leiders het vermogen hebben om andere mensen te
inspireren. Sinek geec aan dat we allemaal kunnen leren leiden. Aan de hand van historisch ingrijpende
innovaCes maakt hij aannemelijk dat alleen zij die bereid en in staat zijn de Waarom-vraag te stellen
anderen om hen heen kunnen inspireren. De grote vernieuwers, uitvinders, leiders weten alCjd iets
persoonlijks in hun boodschap te brengen, beseﬀen ook alCjd dat zij een hoge prijs moeten betalen voor
hun vernieuwing. Sinek’s missie is om de anderen te inspireren en daardoor een bijdrage te leveren aan een
wereld die gekenmerkt wordt door vertrouwen en loyaliteit.
De basis voor leiderschap
Het boek gaat over succesvol leiderschap; echte leiders kennen de waarde van de dingen die wij niet
kunnen zien, al ogen hun resultaten op het eerste gezicht misschien hetzelfde als de onze. Het gaat ook over
gedragsbeïnvloeding. Als het via de inspiraCe gebeurt, dan is dat omdat de leiders beseﬀen waarom hun
klanten hun klanten zijn. De andere manier is de manipulaCe, niet per se verwerpelijk – we doen het zelf
dagelijks – maar niet strokend met de missie van Sinek. Voorbeelden van manipulaCes zijn: de prijs laten
zakken, reclame maken, angst oproepen, peer pressure of inspirerende boodschappen gebruiken. Met
name als je niet weet wie je klanten zijn, ga je deze vormen beproeven. Ik noem dat de
(gedrags)mechanismen, die ten grondslag liggen aan de crises waarin we zi^en. Ze zijn alCjd gericht op
korte termijneﬀect èn op transacCe, niet op relaCe! Niet ontkend kan worden dat het werkt, maar de lange
termijneﬀecten zijn fnuikend.
Echt goed leiderschap is het vermogen om mensen niet voor één gebeurtenis of evenement te mobiliseren
of te verleiden, maar voor lange Cjd; loyaliteit is dus een belangrijke waarde. Het gaat dus om het
opbouwen van een duurzame relaCe. Inspirerende leiders of succesvolle organisaCes handelen op dezelfde
manier. Ze werken volgens de gulden snede, die goedheid ook verbindt met
schoonheid (en waarheid), ze stellen de waarom-vraag centraal: waarom
doen we wat we doen, wat is de bedoeling, je moCef of je geloof, waarom
besta je überhaupt, waarom zou het anderen interesseren? Omgekeerd aan
andere mensen, die van buiten naar binnen denken, denken goede leiders
Waarom
van binnen naar buiten. Dus ze stellen eerst de waarom-vraag, dan de hoevraag en daarna pas de wat-vraag.
Hoe

Wat

Veel organisaCes werken net omgekeerd: iedereen beschrijc z’n producten en diensten, z’n taken of
funcCes. Sommige organisaCes weten ook nog hoe ze die producten maken of diensten leveren. Ze kennen
dus een verklaring waarom iets beter of anders kan. Maar er zijn maar heel weinig organisaCes die kunnen
verwoorden waarom de doen wat ze doen. Zij denken van binnen naar buiten. Dus vanuit hun moCvaCe en
inspiraCe. Deze organisaCes verkopen dus niet wat ze doen, maar waarom ze het doen. Mensen zijn te
diepste overtuigd als jijzelf ook vanuit je hart denkt en handelt. Met andere woorden: het waarom blijc een
constante, iets waarop mensen kunnen blijven bouwen en vertrouwen. Prijs, kwaliteit, service,
funcConaliteiten, etc. zijn niet de factoren waarop ze concurreren. Het gaat om hun zijn, het besef dat ze
anders zijn en daarmee onderscheidend. Ze staan voor waarden en opvaqngen die wij belangrijk vinden.
De leiders geven ons het gevoel dat we erbij horen, dat we speciaal, veilig en niet alleen zijn. Kortom,
mensen voelen zich primair thuis bij een organisaCe en een leider die uitgaat van vertrouwen, gevoel, hart
en loyaliteit, zaken die in ons oude limbische brein zijn verankerd. De mooie verhalen, het raConele weten
zit in de neocortex, ons nieuwe brein met het taalcentrum. Daar zetelt het verstand, de raConalisaCe
achteraf.
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Waarom een ‘helder waarom’ zo belangrijk is
Als we niet meer de waarom-vraag durven stellen dan leidt dat tot verstoring van het evenwicht en kunnen
allerlei vormen van manipulaCe de boventoon gaan voeren, de onzekerheid wordt groter, de instabiliteit
groeit, de stress neemt toe. Dat is wat zichtbaar wordt bij de crises die meemaken. Je wekt dan geen
vertrouwen meer, voor het openbaar bestuur is dat killing omdat je als overheid avankelijk bent van
vertrouwen. Als je eenmaal uitgaat van het Waarom, dan dringt zich natuurlijk de Hoe-vraag op, namelijk
hoe je je doel tot leven brengt, het gaat daarbij om je waarden of principes en die komen tot uitdrukking in
systemen, processen en cultuur. Daar past discipinering bij. Sinek is van mening dat waarden alleen eﬀecCef
zijn als het werkwoorden zijn. Dus niet integriteit, maar het juiste doen; niet innoveren maar vanuit een
andere hoek naar het probleem kijken. Dat sluit aan bij mijn visie op sociale innovaCe in termen van op een
andere wijze werken, vanuit een ander perspecCef. Het Wat heec betrekking op de resultaten van het
handelen en vereist consistenCe.
AuthenCek handelen laat zien dat Waarom (geloof), Hoe (acCes) en Wat (resultaat) in evenwicht zijn3.
Leidraad is vertrouwen. Vertrouwen ontwikkelt zich wanneer we het gevoel hebben dat een persoon of
organisaCe gedreven wordt door andere zaken dan eigen belang. Waarde is te deﬁniëren als de overdracht
van vertrouwen (dus niet de transacCe voor geld). Vertrouwen moet je verdienen door te communiceren en
aan te tonen dat je gemeenschappelijke waarden en opvaqngen hebt. Je moet over je waarom praten en
bewijzen daarvoor leveren met wat je doet. Daarmee zijn we aanbeland bij de cultuur, de
gemeenschappelijke cultuur die aangeec dat we gemeenschappelijke waarden en overtuigingen delen die
de basis vormen voor succes. In de Cultuur manifesteert zich het
Waarom. Daarom is bij verandering of transformaCe zo belangrijk dat de
leider via de Cultuur het waarom of de missie uitdraagt en de waarden
vertaalt naar gedrag. Bij het aantrekken van nieuw personeel, of bij het
aangaan van samenwerkingsverbanden is de houding vaak bepalender
dan de vaardigheden. Het gaat immers om het samen creëren van iets
dat ertoe doet. Sinek’s analyse zit volgens Coherence dus vooral aan de
interne kant vanuit Missie-Waarden, via Cultuur en Leiderschap naar
Gedrag.
De bankencrisis toont aan dat de organisaCecultuur gesloten was, dat
angst heerste en dat het stellen van vragen taboe was en je als
stommeling je posiCe op het spel ze^e. Het gebrek aan duidelijke
waarden en overtuigingen creëerde een cultuur van ieder-voor-zich. Het
ontbrak aan transparanCe, waarbij het nemen van risico op individueel
niveau nodig was om de eigen posiCe (voor later) veilig te stellen.
Het bijzondere is dat het nemen van risico, het experimenteren met het onbekende nodig is, maar alleen
maar kan en uitnodigt tot nieuw gedrag als er sprake is van een goed vangnet. Beiden zijn dus nodig. Dus
vertrouwen ontwikkelen om andere mensen te sCmuleren risico te nemen is een goede lange
termijnstrategie, maar veronderstelt betrokkenheid en begeleiding. Goed passen in een organisaCe
betekent dat mensen bereid zijn te bewegen, te exploreren, uit te vinden, te innoveren, etc. Een goed leider
die onzichtbaar vertrouwen schenkt heec een dienende rol, maar is alleen mogelijk als je onderdeel bent
van een cultuur of organisaCe met gemeenschappelijke waarden en opvaqngen, die ook acCef
onderhouden worden.
Kantelkracht
Veel marketeers, maar ook professionele veranderaars ze^en ten onrechte in op de middengroepen omdat
die het grootste zijn. Met als resultaat dat de verandering vastloopt. Het is voor leiders veel slimmer om aan
te sluiten bij de innovatoren (2,5%) en vandaar vooral naar de pioniers (13,5%) om vervolgens pas over te
stappen op de voorlopers (34%), vervolgens de achterlopers (34%) en dan blijven de achterblijvers (16%)
3

Twee opmerkingen hierbij. Ten eerste wordt duidelijk dat juist de samenhang tussen missie, actie en resultaat in een
concrete setting bijdraagt aan succesvolle transformatie. Daarom zijn action learning en action research zo belangrijk
voor het slagen van verandering. Een tweede opmerking betreft het feit dat op elk van de drie niveaus geleerd kan
worden. Op het operationele, concrete niveau kan je leren door heel eenvoudige verbeteringen aan te brengen door
zaken net iets handiger en efficiënter te doen. Op het tactische niveau is leren gericht op vernieuwing vanuit een andere
set van waarden. Op strategisch niveau lift het hele paradigma onder vuur, omdat het oude wereldbeeld tot de vezel
versleten is en wij op een nieuwe manier naar de werkelijkheid moeten leren kijken. Dan gaat transitie over in
transformatie en zijn we pas echt in staat om op strategisch niveau onbewust bekwaam te handelen.
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over. De uitkomsten van vele verschillende onderzoeken onderschrijc deze analyse van de (omvang van de)
doelgroepen, die verloopt via de standaardnormaalcurve. De linkergroepen gaan heel erg op hun intuïCe af,
de rechtergroep zijn de mensen die nooit genoeg hebben, alles draait om prijs, ze zijn zelden loyaal, ze
delen zelden met anderen. De middengroepen –
voorlopers en achterlopers – zijn raConeel en prakCscher.
De eersten hebben sympathie voor nieuwe ideeën en
technologieën, de tweede minder. De voorlopers zullen
pas iets proberen als iemand anders het al geprobeerd
heec. De linkergroepen snappen de noodzaak van
verandering en integreren dat in hun eigen leven, ze zijn
heel loyaal. Het overbruggen van de pioniers naar de
voorlopers is moeilijk en vereist discipline, maar je moet
beginnen bij Why, hoe moeilijk het ook is om het gevoel te
omschrijven en alleen vanuit emoCe te overtuigen. Toch is
het nodig. Bij hen ligt het kantelpunt.
Wanneer we nu het model van de tweedimensionale cirkels koppelen aan de doelgroepen dan ontstaat er
een samengesteld beeld, waarbij de Waarom-types de visionairs zijn, verbeelders, opCmisten, inspiratoren.
De Hoe-types zijn de realisten, zij staan in het hier-en-nu en zijn nodig voor de landing bij de Wat-types,
degenen die moeite hebben met verandering, risico nemen, etc. Er si dus sprake van een zeker
partnerschap tussen visionairs met een toekomstvisie en het talent om die visie te verwezenlijken.
Nogmaals: daarvoor is vertrouwen nodig.
Geld
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De tweedimensionale Gouden Cirkel is in feite
een drie dimensionale Gouden Kegel, waarbij
Waarom-vragen en Hoe-vragen corresponderen
met het limbische brein en Wat-vragen met de neocortex.
De leider die aan de top van de organisaCe zit,
is de inspiraCebron, het symbool van de reden
waarom we doen wat we doen. Van groot belang
vanuit de legiCmiteit is dat sprake is van een
consistente doorvertaling vanuit het Waarom.

Tijd

Leiderschap gaat over het inspireren en over het meenemen van mensen op het pad met mijlpalen. Succes
bereik je met passie, met gevoel. Het is zaak om waarom en wat dichtbij elkaar en parallel te laten verlopen,
als de passie via de Wat awuigt, dreigt er gevaar voor automaCsmen, rouCnes, etc. Er word wel
geschreeuwd, mar het heec weinig wol. Je moet dus blijven investeren in het Waarom en deze helder
verbinden met het Wat. Daarmee komen we weer terug bij de cultuur. Het blijven uitleggen van de Waarom
levert niet alleen vertrouwen op binnen en buiten de organisaCe, maar veronderstelt ook compassie met de
mensen met en voor wie je werkt en levert uiteindelijk ook plezier in het werk op. De doelgroepen hebben
dan het idee dat ze waarde kopen en hebben vertrouwen in jou.
Waar komt het Waarom vandaan?
Hoewel vooruitkijken naar wat je wilt bereiken belangrijk is, het krijgt vorm vanuit een ontdekkingsproces in
plaats van uitvinden. Het Waarom vloeit voort uit de opvoeding en de levenservaring van een persoon of
groep. Elke persoon, elke organisaCe heec een Waarom. Wat je tegenwoordig veel ziet, is dat mensen hun
perspecCef kwijtraken. Dat ze wel wisten wat ze deden, maar vergeten waren waarom ze het deden.
Een mooie uitspraak: “als je tegen anderen vecht, wil niemand je helpen; als je tegen jezelf vecht, wil
iedereen je helpen”. Het doel is om klanten te vinden die geloven wat wij geloven en met ze samen te
werken zodat we allemaal succes hebben. Dus geen concurrenCemodel hanteren, maar samenwerken aan
hetzelfde hoger gelegen doel. Volgens mij is dat de boodschap van Sinek.
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Spiral dynamics; waarden, leiderschap en veranderingen in een dynamisch model
volgens Clare Graves door Beck en Cowan
Het boek gaat over de dynamische krachten van het menselijk handelen in de prakCjk van alle dag en in alle
maatschappelijke seqngs. Het boek baseert zich op Centallen jaren onderzoek, toepassingen en
organisaCe-theoreCsche en neurobiologische ontdekkingen, waarbij de kernvraag is “hoe gaan we om met
de diepste verschillen tussen mensen”. Mensen, organisaCes en samenlevingen maken stadia door en als
volwassene wil je weten hoe wij leven en als je dan iets ontdekt, dan dient zich al meteen een nieuwe vraag
op. Zo blijven we zoeken naar wie we zijn.
De analyse van deze Cjd is dat we zijn vastgelopen en dat we te maken hebben met veel krachten en een
grote mate van complexiteit. Elke millenniumovergang stelt vragen en daar komt bij dat we overal vragen
bijstellen omdat oude recepten en fundamentele overtuigingen ter discussie staan. Verder leven we in een
veelvormige, ongelijksoorCge en nog niet samenhangende wereld. Sterker nog de wereld lijkt uiteen te
vallen – het Humpty Dumpty eﬀect – en de neiging is om door snelle oplossingen en trainingen te doen of
die wereld weer te lijmen is. Leidinggevenden voelen dat er de zaken uit balans zijn, maar begrijpen niet
waarom. Signalen zijn er genoeg, maar waarschuwingen voor ijsbergen worden niet opgevangen. We zijn
onmachCg te weten waarom veranderingen optreden en maatschappelijke bewegingen ontstaan. We
beseﬀen niet dat de oplossingen besloten liggen in de problemen zelf.
wMemes
De slingerbeweging van maatschappelijke veranderingen herhaalt nooit steeds dezelfde gebeurtenissen,
wat je ziet is dat in de geschiedenis van de mensheid en van onszelf chaos en orden elkaar afwisselen. Spiral
Dynamics laat dat zien. De spiraal vormige draaikolk verbeeldt het beste het ontstaan van menselijke
systemen die zich ontwikkelen via niveaus van toenemende complexiteit. Iedere opwaartse wending van de
spiraal markeert de ontwikkeling van een meer uitgewerkte versie van dat wat reeds bestaat. Spiral
dynamics biedt een integraal raamwerk dat holisCsch denken en handelen. De spiraal vormige draaikolk
verbeeldt het beste het ontstaan van menselijke systemen die zich ontwikkelen via niveaus van
toenemende complexiteit. Iedere opwaartse wending van de spiraal markeert de ontwikkeling van een
meer uitgewerkte versie van dat wat reeds bestaat. Spiral dynamics biedt een integraal raamwerk dat
holisCsch denken en handelen mogelijk maakt. Die dynamiek zit ‘m in het opklimmen en terugvallen in
denken en handelen op elk niveau en dat toont zich in wat Graves wMemes noemt: het zijn deeltjes of
organisaCeprincipes die kenmerkend zijn voor een
bepaalde Cjd en waarvan een magneCsche werking
uitgaat op hoe onze samenleving er uit ziet in materiële en
immateriële zin, in wat we belangrijk vinden, hoe we ons
uitdrukken, wat we doen, welke beelden we hebben, hoe
we ons denken le^erlijk en ﬁguurlijk vormgeven. Elke Cjd
wordt gekenmerkt door wMemes, soms overheerst een
bepaalde set, maar vaker is sprake van een mix. Je zou
kunnen zeggen dat nieuwe patronen oude kunnen
vervangen, maar die oude verdwijnen niet. De wMemes
hebben een aantal kenmerken: het vormen de
kernintelligenCes die systemen vormen en menselijk
gedrag beïnvloeden, ze hebben invloed op alle keuzes in
het leven, ze brengen zowel gezonde als ongezonde
eigenschappen tot uiCng, het zijn denkstructuren (ze
bepalen hoe we denken of beslissingen nemen in
tegenstelling tot wat ze geloven of als waardevol
beschouwen), ze kunnen al naar gelang de
levensomstandigheden veranderen, oplichten of weer
vervagen.
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Als we vanuit een iets ander perspecCef kijken naar de 8 wMemes dan kunnen deze op een bepaalde wijze
worden getypeerd.
Bij beige: als het denken automaCsch verloopt, bestaan
structuren uit losse banden en is het proces gericht op
overleven. Bij paars: als het denken animisCsch is,
zullen de structuren clanachCg zijn en is het proces
cyclisch
Bij rood: als het denken egocentrisch is, zijn de
structuren imperiums en is het proces uitbuitend.
Bij blauw: als het denken absoluCsCsch is, zijn de
structuren piramidaal en is het proces autoritair.
Bij oranje: als het denken veelvormig is, zijn de
structuren delegerend en is het proces strategisch.
Bij groen: als het denken relaCverend is, zijn de
structuren egalitair en is het proces consensueel.
Bij geel: als het denken systemisch is, bestaan
structuren interacCef en is het proces integrerend.
Bij turkoois: als het denken holisCsch is, zijn structuren
wereldwijd en is het proces ecologisch.
Elke wMeme heec een basisthema:
Beige à doe wat nodig is om in leven te blijven à dier
Paars à Stem de geesten tevreden en houd het nest
van de stam warm en veilig à verzoenen met geesten
Rood à waas jezelf en doe wat je wilt, wat dat ook is
à vechten om te overleven
Blauw à het leven heec betekenis, een richCng en een
voorbestemd resultaat à trouw aan waarheid en
autoriteit
Oranje à dien het eigenbelang door het spel te spelen
en te winnen à pragmaCsch testen op mogelijkheden
Groen à zoek vrede in het innerlijk en onderzoek samen met anderen de zorgzame dimensie van de
samenleving à samen groeien
Geel à leef ten vollen en met verantwoordelijkheid zoals je bent en leer hoe je je kunt ontwikkelen àleren
om vrij te zijn en toch principieel
Turkoois à ervaar met ziel en geest de heelheid van het bestaan à de orde achter de schijnbare chaos op
aarde zoeken
De mens is een zich ontplooiend en zich ontwikkelend proces, waarbij oude gedragssystemen ondergeschikt
worden gemaakt aan die van een hogere orde. Ze zijn ook enigszins in de Cjd te dateren, waarbij geel,
turkoois en koraal respecCevelijk terug gaan tot 50 jaar geleden, 30 jaar geleden en vandaag met een ? Het
spiraaleﬀect waarvan Graves gewag maakt heec betrekking op de interacCe tussen de omstandigheden van
buiten en de latente vermogens van binnen. wMemes zijn het resultaat van de interacCe tussen buiten en
binnen. De spiraal toont ook de afwisseling tussen individuele expressie (warme kleuren) en opoﬀering
gezinde wij-oriëntaCe (koude kleuren).
In feite is steeds sprake van een ingaande fase van het eerste ontwaken, het pareren van de aanvallen van
de vroegere wMemes en het modern worden, via de piekfase waarin de wMemes dominant zijn, zich overal
naartoe verspreiden, gecodiﬁceerd worden, maar zich ook al beginnen te verharden, naar de uitgaande
fase, waarin de wMeme niet meer passend is voor het probleem, het verwordt tot symbolen en rituelen en
er uiteindelijk alleen wat restanten achterblijven.
Een versleten wMeme kan aan invloed winnen als de levensomstandigheden veranderen. Maar als je de
geschiedenis van de mensheid bekijkt dan groeien en kennis en ervaring richCng een grote mate van
complexiteit in vier opzichten: de psychische ruimte neemt toe (persoonlijkheden met meerdere face^en
en idem organisaCewijzen), de conceptuele ruimte wordt groter (veelomva^ende visies, uitgestrektere
Cjdskaders), het aantal alternaCeven neemt toe (meer keuzemogelijkheden uit een breder spectrum),
toename van vrijheid van gedrag (meer mogelijkheden om te leven, emoCes te tonen, aanvaardbare
vormen van relaCes).
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Veranderen
De eerste wMemereeks betrec het kleurenspectrum tot en met groen (150 jaar geleden) en de tweede
wMemereeks volgt daarop vanaf 50 jaar geleden. Kenmerkend zijn het wegvallen van de angst, de toename
van de conceptuele ruimte, het wegvallen van dwang, het vermogen om veel te leren uit allerlei bronnen en
een ontwikkeling in de richCng van meer resultaat met minder energie en hulpbronnen.
Het model straalt dynamiek uit en dat is ook logisch, omdat zowel de levensomstandigheden veranderen als
de menselijke mogelijkheden. Dat betekent ook dat je moet beseﬀen dat het verandering aanbrengen in
een levend systeem een hachelijke onderneming is, want een ingreep hier heec eﬀecten voor iets dat
verder weg gelegen is in Cjd en ruimte gezien. De vraag naar veranderen is avankelijk van de potenVe van
mensen om te veranderen (is men open, gesloten of geblokkeerd?), de vraag of er in de huidige situaVes
nog onopgeloste problemen zijn of dreigingen bestaan; die moeten eerst opgepakt worden. Wat verder
speelt is de noodzaak om dissonanVe te produceren dat wil zeggen dat er een bewustzijn moet zijn van de
kloof tussen levensomstandigheden en de wijze waarop er nu mee wordt omgegaan, of aantonen dat er iets
grondig mis is of dat oude oplossingen duidelijk hebben gefaald. Daarnaast moeten ook de barrières voor
verandering geïdenVﬁceerd en overwonnen zijn. Ook moet er inzicht bestaan in de waarschijnlijke
oorzaken en levensvatbare alternaVeven. Verder moet de verandering geconsolideerd worden door
ondersteuning te bieden bij de overgang. Een ondersteunende cultuur is nodig om nieuwe wMemes te
kunnen laten ontkiemen.
Er kunnen 7 variaCes op veranderen worden onderscheiden, die verlopen van ﬁnetunen (aanpassen van
een bestaand wMemes-systeem binnen het alpha-evenwicht; denken en beelden blijven gelijk alleen
technieken en informaCe verbeteren) en verbreden (meer inhoud toevoegen aan wMemes-systeem is een
soort van verrijking, is zinvol in vroege bètasituaCe en in alpha-evenwicht) als vormen van horizontale
verandering. Daarna heb je twee varianten van schuin rekken, namelijk neerwaarts rekken (blijc in basis
wMeme en wekt Cjdelijk oudere Wmemes op om het dringende probleem het hoofd te bieden, vaak de
eerste reacCe op bètaomstandigheden) en opwaarts rekken (blijc binnen oorspronkelijke wMeme, maar
neemt elementen van complexere wMemes over; zinvol in bèta om gammaval te vermijden wanneer
potenCeel beperkt is). Dan zijn er drie vormen die verder gaan: het uitbreken (aanval op gamma-achCge
barrières, zinvol om iets op te ruimen of te hervormen), omhoogschuiven (betrec de beweging van de
kriCsche massa naar het volgende wMemesniveau in de spiraal; hier is sprake van een evoluCe een nieuwe
laag wordt toegevoegd en zichtbaar in de deltagolf) en kwantumsprong (zinvol wanneer een aantal
wMemes tegelijk in beweging zijn). Hoe ingrijpender de veranderingen zijn, hoe hoger de score op de
veranderingsaspecten. Bij de kwantumsprong bijvoorbeeld is er potenCeel, worden de problemen op
niveaus opgelost, doordringt dissonanCe het systeem volledig, wordt inzicht gedeeld en passen
alternaCeven bij de structuur als geheel, worden barrières weggenomen en zorgt consolidaCe voor
onderlinge samenhang tussen de ondersteunende lagen.
Leiderschap en spiral consultancy
Leiderschap van de tweede wMemes-reeks is gebaseerd op de kernintelligenCes van Geel en Turqoois, dat
wil zeggen integraCe van voorheen gescheiden enCteiten en hun funcCes tot systemaCsche stromen
enerzijds en de gerichtheid op de verbetering van het geheel. De spiral consultants hebben een aantal
kenmerken die hen daarbij kunnen helpen: ze denken in open systemen in plaats van in gesloten
eindsituaCes, ze gooien niet het hele verleden weg, maar nemen het op in een verbeterde versie, ze
hebben geduld en laten op Cjd los, ze pikken eerste signalen op van trends, ze bewegen mee met de
stroom, ze kennen de gelaagdheid van de spiraal en voelen aan wat de behoecen zijn, ze hebben
zelweheersing en lossen op een natuurlijke wijze een moeilijk probleem op, ze verwerpen simplisCsche
oorzaak-gevolgverbanden maar zoeken juist naar een of meer kernfactoren die verantwoordelijk zijn voor
het vastlopen, ze genieten van paradoxen en hebben feeling voor deeltjes en golven.
Hoe werkt de spiral consultant? Het is je taak om leiderschap zo vorm te laten krijgen dat het past bij de
verschillende denksystemen. Daarvoor moet je de spiraal herkennen in mensen, organisaCes en
samenleving. Dus uit welke wMemes is de situaCe opgebouwd, dus maak via experimenteel onderzoek de
wMemes zichtbaar door gerichte vragen te stellen (hoe ziet de ideale afdelingschef eruit?), geef opdrachten
(de werkplek opnieuw inrichten), onderzoek de omgang met mensen (breng een buitenstaander in),
confronteer mensen met situaCes (introduceer een nieuw taakonderdeel).
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In de onderzoekende houding van de consultant staan een paar zaken centraal: stap uit je eigen wMemesproﬁel, bepaal wat de overheersende levensomstandigheden zijn en – vooral – stel de vraag naar het
waarom: zoek en luister naar de verschillen tussen het schema (hoe het systeem denkt, de structuur en het
thema (wat het systeem denkt, houding, waarden gedrag). Ga dus voorbij het wat en probeer het denken
achter de houding bloot te leggen. Via een aantal stellingen kom je erachter hoe men denkt over een goede
organisaCe en waar een volwassen persoon naar streec. Zo zie je welke wMemes leidend zijn. Om daar
achter te komen passen drie eigenschappen: beleefdheid, openheid en autocraCe.
Leiderschap van de 2e wMemes-reeks zijn bewust in de zin dat ze vrij zijn om de omstandigheden te
accepteren, veranderen of zelfs weg te lopen, mits zij persoonlijke verantwoordelijkheid durven te nemen.
Zij zijn loopjongens en scheppen mogelijkheden, ze vergemakkelijken zaken en processen en inspireren
anderen. Zij spreken heel duidelijk af wat er gedaan moet worden en wanneer (vgl. Cjdschaarste). Verder
maken zij gebruik van diversiteit en kunnen omgaan met de vage grenzen tussen binnen en buiten.
Herstructurering van de werkstroom veronderstelt in de eerste plaats dat het schietlood goed hangt, dat wil
zeggen dat alle aspecten van de bedrijfsvoering in lijn zijn met de bedrijfsethiek, de individuele principes en
de universele normen. Het werk dat gedaan moet worden moet in overeenstemming hiermee zijn. Dat
geldt voor funcCe-eisen, proﬁelen van mensen, werving en selecCe, plaatsing, training en ontwikkeling,
management en vorm. Steeds is dus de vraag handelen wij volgens het schietlood en moeten we het
schietlood niet verplaatsen al naar gelang de omstandigheden.
Het begeleiden van veranderingsprocessen vanuit de 2e wMemes-reeks via stromen veronderstelt een
aantal elementen en is gericht op het verbinden van de toekomstvisie, strategisch denken en de korte en
lange termijnplanning:
- Nagaan wat de kern van je business is
- In kaart brengen van de belangrijkste omgevingspatronen en –bewegingen
- Inventariseren van de middelen, funcConele capaciteiten en stadia van de levenscycli
- Vaststellen van de setpoints, lokaliseren van de vliegwielen en in kaart brengen van het
psychologische DNA van de organisaCe
- Ontwikkelen en verkondigen van een strategische visie
- Alles met alles verbinden
- Ontwerpen van een ideaal, hypotheCsch model waarin structuren worden aangepast bij funcCes
- Vrijmaken van huidige systemen zodat ze passen in het nieuwe model
- Juiste personen op de juiste plaats met de juiste instrumenten en ondersteuning
- Inbouwen van constante aanpassingsprocessen voor voortdurende verschuivingen en
veranderingen
Templates
Templates zijn een soort pla•ormen, lagen in de organisaCe die allemaal iets kunnen toevoegen aan de
kwaliteit van het denken en handelen. Templates zijn ontwerpen op het gebied van mensen, technologie en
werkstromen gericht op het boeken van resultaat. De mensen die werken op het X-template zijn de mensen
van het primaire proces, de uitvoering. Iedereen die daar een rol in heec wordt meegenomen in deze
waardegedreven organisaCe. Mensen op het Y-template ondersteunen, assisteren en verbeteren de
prestaCes en procedures van de X-template. Ze helpen de waarde te vermeerderen, problemen te
verhelpen, zaken nauwkeurig af te stemmen bij de uitvoering van het werk. Veel mensen opereren op beide
pla•ormen. De funcCe van de Y-template is sturen, faciliteren, leiden en bevorderen van menselijke
factoren binnen de X-stroom. Op deze template gaat het om de gezondheid van de werkstroom als geheel
(individu, organisaCe, samenleving). Een gezond klimaat schep je met een veelkleurige strategie van
ontplooiing, versterking en verbetering van alle wMemes die binnen de enCteit bestaan.
Belangrijk is dus dat ondersteunende funcCes geïntegreerd worden in de totaliteit van de werkstroom. De Ytemplate verschuic ze waar ze het meest nodig zijn. De rol van het Y-template is het ontlasten van de Xtemplate. Y-template is verantwoordelijk voor het ﬁnetunen van de werkstroom, het controleren van alle
belangrijke signalen, het vermeerderen van vaardigheden van de mensen die het werk doen en het tot
stand brengen van de integraCe die nodig is voor een naadloze bedrijfsvoering.
Terwijl de X-template en Y-template taakspeciﬁeke teams beva^en, is het Z-template de thuisbasis voor
commando-intelligenCes. Het is een complex stromingsteam bestaande uit mensen met grote werklust,
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discipline, punctualiteit en kundigheid. Hun intelligenCes worden gericht op speciﬁeke problemen, die te
maken hebben met exoCsche boodschappen van de toekomst die nodig zijn voor stromingselement 10:
aanpassingsprocessen in kader van voortdurende verschuivingen en veranderingen. In feite gaat het om
sensoren, om sensiCviteit en sensibiliteit. Voorbeelden: wilde eendenvijver, kweekvijver, militair
hoofdkwarCer, scenariozaal, crisisteam, reddingsbrigade, consultantsboomhut. Samenva^end gaat het op
het Z-template om zes intelligenCes: gevoel voor de wereld, sequenCële projectplanning, uitvoering van
complexe plannen (onderdrukken van concurrenCeprikkels), ondernemende intelligenCe,
vertaalintelligenCe (afstemmingskwaliteiten), transformaCe-intelligenCe.
Herkennen van wMemes in mens, organisaVe en samenleving
Ten behoeve van de spiral consultant is het nodig om niet alleen de kern van de 8 wMemes te kennen, maar
ook de sporen die je aantrec en de aansluiCng met de overgangsprocessen van een voorafgaand en een
volgend wMemes systeem.
Zonder in detail te treden is het beige wMeme gericht op overleving en is dus insCnctgedreven. Het paarse
wMeme cirkelt rond geborgenheid, hier vindt een overgang plaats van insCnct en biologie naar bewust
denken. Het groepsproces als een soort clan is bepalend. Het rode wMeme kent als kerncencept ‘macht’ en
is egocentrisch, gericht op eigen voordeel, eventueel ten koste van anderen. Het eﬀect naar buiten
overheerst en de schuld ligt alCjd elders. In het blauwe wMeme overheerst orde en staat zingeving en
doelgerichtheid centraal. De weg naar waarheid is recht, wordt gekenmerkt door een grote mate van
disciplinering en onderbouwing. De orde in de wereld is een hiërarchische orde. Centraal in het oranje
wMeme staat succes en de weg ernaar toe is strategisch. Ontplooiing, jagen, korte termijnbelangen
(onbeperktheid en oneindigheid van mogelijkheden), meegaan in de snelheid van het leven zijn zichtbaar.
Bij de groene wMeme staat de gemeenschap (maatschappelijk verantwoorde samenwerking) centraal en is
sprake van een relaCvisme. Het wMeme vormt de climax van de 1e reeks van denksystemen, het
hoogtepunt van de oude op overleving gebaseerde bestaanswijzen. Het is voor veel mensen en organisaCes
al een hele stap, maar is onvoldoende om de complexe vraagstukken van de 21e eeuw op te lossen. Plooien
en schikken lijken centrale processen te zijn binnen dit wMeme. De overstap van overleven naar zijn, wordt
ingezet met het gele wMeme. De voorhoede van de mensheid is daar, volgens Graves, nu beland.
Geel staat voor synergie en een systemische kijk op de zaken. Het streven is gericht op waardecreaCe in
plaats van op hebben of kunnen. Het gaat steeds om het vinden van balans: redelijke onavankelijkheid,
mogelijke kennis, realisCsche zorg verlenen. In het wMeme staat het leren van elke bron centraal, een
gemaCgde individualiteit wordt gekoppeld aan dialoog en interacCviteit vanuit de kwaliteit van
contextualiseren en samenhang aanbrengen. De ethiek is geworteld in kennis en in de werkelijkheid en
waarden zijn a„omsCg van de schoonheid van het bestaan. De kracht van GEEL is om de verschillende
systemen van de voorgaande wMemes binnen te gaan en weer te verlaten om ze gezond te maken en
zichtbaar te maken waar de verbindingslijnen met andere wMemes liggen. Het oplossen van paradoxen en
het realiseren van win-winsituaCes zijn kenmerkende vaardigheden. De belangstelling voor wat en hoe
wordt vervangen door Why en Who. Naar mijn beleving betekent dat een soort van herbronning en het
nemen van verantwoordelijkheid voor verandering.
Turquoois doemt een beetje op uit de mist, is holisCsch en zoomt in op het niveau van de wereld. Het
vormen van collecCeven van individuen toont zich, evenals de gerichtheid op het goede van alle levende
enCteiten, de uitbreiding van het gebruik van mentale instrumenten en vermogens van mensen , het deel
uit maken van een spiritueel geheel, het over de wereld netwerken en het handelen ten gunste van een
minimalisCsch leven zodat minder in feite meer is. In dit meme worden paradoxen geconstrueerd en
opgelost die voorkomen uit de gele chaos. Eenvoud en orde ontdekken is een kracht die aanwezig is. Wat
het leven nodig heec, staat centraal en oversCjgt het belang van iedere aparte groep, hoe ook gedeﬁnieerd.
Kortom: het gaat om gezondheid in plaats van geluk.
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Nut en prakVsche toepasbaarheid
Ik denk dat het boek nuqg is om onder de aandacht te brengen van mensen en organisaCes die
verantwoordelijkheid willen nemen c.q. krijgen voor verandering vanuit een toekomst die zich nu reeds
aandient. Mogelijk dat dit ui^reksel betrokkenen kan helpen in het begrijpen van onszelf, onze organisaCes
en onze samenleving. Je zou je zelfs voor kunnen stellen een lees- en dialooggroep op te richten om de
ﬁnesses van het boek te doorgronden, waardoor omze^en van kennis in toepassing beter mogelijk wordt. Ik
heb dit overigens niet opgenomen in het markeCngplan dat ik eerder voor Zeelenberg heb ontwikkeld
(alumni-bijeenkomsten??).
Het bijzondere van het boek vind ik dat allerlei vormende elementen uit het verleden in onze dagelijkse
handelingsseqngs zichtbaar en waarneembaar zijn, terwijl je tegelijkerCjd beter ziet wat er nodig is en dat
die ‘oude’ elementen kunnen helpen maar niet voldoende zijn om verandering te realiseren. Het boek laat
zien dat nieuw denken en handelen niet alleen wederkerig en interacCef zijn, maar ook voortbouwen op
onze eigen verledens. In termen van personal coaching, teamverbetering, organisaCeverandering en
maatschappelijke waardetoevoeging biedt het boek daarmee bruikbare inzichten om een stap in de goede
richCng te ze^en.
We zouden kunnen bezien of de inhoud van het boek een rol kan spelen in curricula (zie verbredingsmodel,
verdiepings- en implementaCemodel voor gildenmanagement, strategisch groeimodel voor hoger
management). Ook kunnen we overwegen om in blogs steeds ook aandacht te vragen voor trendse^ende
boeken als deze, maar dan natuurlijk luchCger verpakt. Kortom: kansen en mogelijkheden.
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De zeven bewustzijnsniveaus van Barre"
Barre^ beschrijc in zijn boek “bedrijfsvoering met een ziel” de zeven niveaus van bedrijfs- c.q.
organisaCebewustzijn. Dat doet hij vanuit de invalshoek van de ziel, de idenCteit en daarmee de vitaliteit
van een organisaCe: hoe deze te bevrijden? Zijn overtuiging is dat energie in het werk en plezier in het werk
ontstaat door meer creaCviteit, minder angst en afwijzing, meer zelfrespect en verantwoordelijkheid: van
over-leven à leven. Zo klimt hij op tot het hoogste niveau nl. van samenwerken vanuit gelijkgerichtheid.
Het mag duidelijk zijn dat de benadering van Barre^ mensgericht is. Wanneer het werk voor mensen
betekenis heec komen ze vanzelf bij hun diepste creaCviteit en hun hoogste producCviteit. De tweedeling
tussen werk en spel zal wegvallen. Dat kan alleen maar als werknemers een gemeenschappelijke visie en
gemeenschappelijke waarden delen.
Belangrijke drijfveer voor Barre^ is het inzicht dat het welzijn van medewerkers direct verbonden is met het
welzijn van organisaCes. En daarmee met de resultaten van organisaCes. Barre^ ontwikkelde een model om
de waarden van medewerkers en organisaCes met elkaar te verbinden. Waarden zijn principes waardoor wij
ons laten leiden en die ons inspireren, het zijn leefregels om naar te leven en worden zichtbaar in ons
gedrag. Door het geheel van regels ontstaat een cultuur van samenhang die de visie en missie
ondersteunen. Als de persoonlijke waarden van medewerkers wordt erkend en iedereen de waarden van de
organisaCe aanvaart dan wordt iedereen wederzijds verantwoordelijk. Wederzijdse waarden bouwen
vertrouwen op en scheppen gemeenschap. Het ontbreken ervan leidt tot anarchie of complete chaos.
De ladder van Barre"

De ladder van Barre^ is een bewustzijnsladder, uitgedrukt in een aantal kernwaarden. In
onderstaand schema is uitgebreid toegelicht hoe dat voor medewerkers en leidinggevenden ligt.

7

Mondiaal / maatschappij

6

Gemeenschap

5
4
3
A

B

Organisatie
Transformatie
Eigenwaarde

2

Relaties

1

Overleving

Figuur Barre, ladder waardengestuurd leiderschap

Deze ladder geec aan dat mensen en organisaCes in eerste instanCe zijn gericht op overleven, dat is de
primaire impuls en verklaart natuurlijk ook de houding bij veranderen: wat je hebt weet je, wat je nog niet
hebt weet je niet en houd je af. Maar vervolgens is de mens wel een sociaal wezen die intermenselijke
relaCes onderhoudt en daarin investeert. De volgende stap in het bewustzijn is die van het
onderscheidende vermogen, het besef van eigenwaarde, het besef om beter te zijn dan de ander. Of dat nu
gaat om individuele prestaCes, of om producCviteit en kwaliteit, centraal staat de concurrenCe. Tot nu toe,
allemaal waarden die gericht zijn op het opCmaliseren van het private belang. Dat begint te veranderen in
bewustzijnsfase 4, dat is volgens Barre^ het kantelpunt, waarbij het bewustzijn verruimd wordt naar het
publieke belang. Belangrijk hierbij is het besef dat je onderdeel bent van een groter geheel en dat je dit
grotere geheel kunt dienen. Vanaf dat punt opent het bewustzijn zich en verruimt zich steeds meer: van
gemeenschappelijke spirit op organisaCeniveau, via omgevingsbewustzijn/partnerschap op
gemeenschapsniveau naar besef van maatschappelijke problemaCek en ethiek.
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Het bijzondere is dat de onderste drie behoecen doorgaans harde behoecen zijn en de bovengelegen
behoecen zachte punten worden genoemd, maar dat Barre^ van deze zachte punten harde punten wil
maken bij organisaCeontwikkeling. Daarmee wordt de ontwikkelingsambiCe – het streven naar een
corporate personality of idenCty – ook duidelijk. Het gaat om een verbinding tussen persoonlijke ambiCes
(bv. bewust met het milieu omgaan) en de waarden van de organisaCe (bv. streven naar duurzaamheid).
Daarmee zijn we aangeland bij waardengestuurd leiderschap.
Leiderschapsontwikkeling
Goed leiderschap zal dus alCjd proberen een dynamisch evenwicht te vinden tussen bedrijfsbelang en
belang van de medewerkers. Daar investeert hij zwaar in. Hij zal steeds het hoger gelegen perspecCef voor
ogen hebben en de medewerkers voor ogen houden. Daarmee is een goed leider dienend aan de
organisaCe en laat mensen groeien en zich ontplooien.
Leiderschap dient gegrond te zijn in het bewustzijn van het algemeen belang. Leiderschap heec niets te
maken met een funcCe binnen de hiërarchie, maar met het feit dat je staat voor iets dat weerklank vindt in
de gemoederen en harten van mensen. Leiders moeten dus een missie hebben die vertaald wordt in een
visie, deze moet weerklank vinden bij mensen en ze volgen hun visie onbevreesd.
De vraag is wat zijn de gewenste cultuurwaarden in de organisaCe, hoe kunnen we naar een hoger
bewustzijnsniveau migreren en wat kan talent daaraan bijdragen? Zoals gezegd, Barre^ geec aan dat een
organisaCe naar een hoger niveau van handelen kan groeien als zij de duidelijk geformuleerde persoonlijke
ambiCes weet te verbinden met de waarden van de organisaCe. OrganisaCes zonder sterk leiderschap
(doorsnede A) hebben meer behoece aan waarden die corresponderen met de drie onderste bewustzijnsniveaus, terwijl organisaCes met beter leiderschap (doorsnede B), die de bedrijfsvoering op orde hebben
meer naar buiten gerichte waarden hanteren en prakCseren.
De vraag die ook op tafel ligt, is die naar de gehanteerde waarden in relaCe tot visie en missie van de
organisaCe en wat dit betekent voor inspiraCe, leiderschap en innerlijke houding enerzijds en posiCe,
strategie en por•olio anderzijds. De verkregen kennis en inzichten zullen vervolgens ook worden vertaald in
acCe en het anders doen dan men gewoon was te doen.
Kortom, leiderschap toont zich op elk bewustzijnsniveau van een organisaCe en op elk niveau is sprake van
dominante waarden, waarop leiders sturen. Meest interessant is de overgang van de niveaus 1-2-3 naar
4-5-6, want dan is sprake van een kriCsche transformaCe van het IK-perspecCef naar het WIJ-perspecCef.
Waarden gestuurd leiderschap in de transformaCefase houdt dan in dat leiders in staat zijn om voorbij de
waarden van producCviteit, eﬃciënCe, eﬀecCviteit, kwaliteit, professionaliteit en resultaat te sturen. De
focus komt dan namelijk te liggen op zel„ennis, leren, innoveren, teamwerk, persoonlijke ontwikkeling en
kennisdeling. En van daaruit kan worden gedacht aan persoonlijke creaCviteit, intuïCe, passie, co-creaCe en
co-producCe, ethiek (en toekomsCge generaCes). Deze waarden vormen de grondslag, het hart, van een
samenhangende visie op de toekomst, voorzien van een heldere missie waarin de kern van de organisaCe
wordt getypeerd. De betekenis van een visie en een missie wordt uiteindelijk alCjd getoetst aan het gedrag
van leidinggevende en leiding nemende. Daar waar sprake is van een discrepanCe kan aanpassing in twee
richCngen plaatsvinden: consequent ander gedrag vertonen dan wel kiezen voor andere waarden, visie en
missie.
Waardoor kenmerken organisaCes met waardengestuurd leiderschap zich? Natuurlijk is dat niet volledig
sluitend, maar toch blijkt uit de jarenlange ervaring van Richard Barre^ in zijn advisering van bedrijven, dat
de volgende 6 punten steeds terugkomen:
• Ze hebben een posiCeve, op waarde gestuurde cultuur
• Ze verbinden zich blijvend tot leren en zelfvernieuwing
• Ze passen zich voortdurend aan naar aanleiding van feedback van binnenuit en buitenaf
• Ze gaan strategische verbindingen aan met partners, klanten en leveranciers
• Ze zijn bereid risico’s te nemen en te experimenteren
• Ze hebben een evenwichCge, op waarden gebaseerde benadering om het prestaCeniveau te meten
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Samenhangend overzicht
Als we kijken naar deze(werknemers)bewustzijnsniveau en we plakken daar de leiderschapsbewustzijns
niveaus aan vast dan ontstaat het volgende beeld:
Niveaus

Bewustzijnsniveaus medewerkers

Bewustzijnsniveaus leidinggevenden

Overleving

Financiële zekerheid voorop. Bang voor verandering
omdat onbekende gezien wordt als dreiging
Waarden: winst, aandeelshouderswaarde, veiligheid en
gezondheid

Autoritair
Greep houden, bang voor emoCes, geen
vragen stellen, bevelen geven

RelaCes

Intermenselijke relaCes centraal; het opbouwen en
onderhouden van goede relaCes met medewerkers,
klanten en partners is belangrijk. Bang voor verandering
omdat de zorgvuldig opgebouwde emoConele
ondersteuning onder druk kan komen te staan
Waarden: openheid, respect, klan^evredenheid
(customer inCmacy)

Paternalist
Het zijn eigenlijk autoritairen die aardig
gevonden willen worden. Beschermend
maar ook eisend. Ze vragen wel om je
mening, maar gaan hun eigen weg. Ze
kunnen moeilijk vertrouwen op mensen.

Eigenwaarde

OrganisaCes zijn in deze fase sterk gericht op
concurrenCe c.q. op benchmarking. Nadruk ligt op
opCmaliseren van de uitvoering en het verbeteren van
werkmethoden. Er ligt zoveel van hun idenCteit in het
werk dat ze niet weten wie ze werkelijk zijn. De angst
voor verandering omdat dat hun status kan aantasten.
Waarden: producCviteit, eﬃciency, eﬀecCviteit, kwaliteit,
professionaliteit, resultaat

Beheerder
Ze worden gemoCveerd door de behoece
aan orde en respect. Ze genieten van
structuur, meten en raConeel analyseren.
Planningsschema’s zijn gericht op Cjdige
realisaCe van doelen. Ze kunnen heel
veeleisend zijn.

TransformaCe

Hier vindt een verschuiving van denken plaats van eigen
belang naar gemeenschappelijk belang. De nadruk ligt op
innovaCe van diensten en producten. Het proces komt op
gang zodra het individu de volle verantwoordelijkheid
neemt voor de wijze waarop dingen zich voordoen.
Omslag van onbewust reageren naar bewust kiezen. Van
leven in angst naar leven in waarheid.
Waarden: zel„ennis, leren, innoveren, teamwerk,
kennisdeling en persoonlijke ontwikkeling

Facilitator
Ze zi^en in een overgangsperiode van
angsten loslaten. Ze beginnen hun
behoece aan goedkeuring van buiten los
te laten en beginne te ontdekken wie ze
werkelijk zijn. Ze maken dingen voor
anderen mogelijk en zijn niet langer
getrouwd met hun carrière. Ze worden
opener en innovaCever en zoeken
evenwicht in hun leven.

OrganisaCe

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke spirit , een
posiCeve cultuur met een gemeenschappelijke visie,
missie, waarden en normen. Men zoekt voortdurend naar
mogelijkheden om te leren en te groeien.
Waarden: behoecen van medewerkers, sCmuleren van
passie, intuïCe en persoonlijke creaCviteit

Medewerkingsgezinde
Ze worden gemoCveerd door de behoece
om zin te vinden. Ze creëren een
gemeenschap en gaan met vertrouwen
situaCes tegemoet. Het gaat hen om
kansen in plaats van problemen. Ze weten
het beste in mensen boevn te halen.

Gemeenschap

Op dit niveau gaat het erom het verschil te maken (de
toegevoegde waarde te tonen) in het versterken van
externe en interne relaCes. OrganisaCes gaan
partnerschappen aan en zijn betrokken bij de
gemeenschap. Hoeders van de planeet met een
mensgerichte kijk; de organisaCe is een voertuig voor
vervulling van missie en doelen.
Waarden: begaan met welzijn van medewerkers,
aandacht voor coaching, omgevingsbewustzijn en
leiderschap

Dienaar/partner
Ze dienen door partnerschappen en
strategische verbindingen aan te gaan met
organisaCes van buiten af. Ze drgen
tegelijkerCjd zorg voor mensen en zorgen
ervoor dat werknemers voldoening in hun
werk vinden. Ze kijken over de grenzen van
oorzaak en gevolg.

Mondiaal /
maatschappij /
wereld

Dienstverlening aan de samenleving. Naast het realiseren
van de eigen organisaCedoelstellingen is er aandacht voor
de maatschappelijke problemaCek en ethiek vanuit
toekomsCge generaCes. Steeds vanuit de visie op het
geheel en op wat komen gaat, de toekomst. Perioden van
eenzaamheid en meditaCe zijn belangrijk.

Wijze /visionair
Deze stelt zich de vraag “hoe kan ik
helpen?” Ze zien hun missie vanuit het
oogpunt van de samenleving. Ze houden
van eenzaamheid en kunne omgaan met
onzekerheid.
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Een beknopte geschiedenis van bijna alles van Ken Wilber
Wilbers beschrijving van de geschiedenis van de mensheid, al weer daterend uit 1996, noemt hij
oriënterende generalisaCes. Dat is een herkenning op patronen m.b.t. verschillende vlakken en gebieden,
ook al heb je geen informaCe over exacte aantallen. Zijn beginstelling is dat de werkelijkheid uit holons
bestaat; een holon is een geheel en tegelijkerCjd een deel van een groter, omva^end geheel. Holons
worden gevormd in een oneindig proces zonder Cjd: de gehelen van vandaag zijn de delen van morgen.
Elke holon moet zijn heelheid, autonomie, idenCteit en werkzaamheid bewaren, anders houdt het op te
bestaan. Elke holon moet dus om z’n heelheid te bewaren inroeien tegen de omgeving en z’n vermogen
aanspreken om onder die druk uit te komen. Maar hij moet ook als een deel in iets anders passen. Het is
dus voor z’n eigen bestaan avankelijk van z’n aanpassingsvermogen aan de omgeving. Er zijn vier
vermogens/drijfveren/neigingen van holons:
-

Werkzaamheid (de beweging een geheel te zijn)
Vereniging (de beweging om een deel te zijn)
ZelfoversCjging (de beweging naar een hoger niveau)
Zelfontbinding (de beweging naar een lager niveau)

Opbouw van de kosmos
De Kosmos bouwt eenheden op uit fragmenten en gehelen uit veelheden. De Kosmos ontvouwt zich in
quantumsprongen, waarbij steeds iets nieuws verschijnt: 1+1 = 3 (synergie). De heelheid van een holon vind
je niet terug in een van z’n delen (zoals bij het Verkade trommeltje) en dat betekent een kriCek op het
westerse reducConisCsche denken.
In de Kosmos is een vormgevend streven – telos – aanwezig; alles heec een richCng, alles gaat ergens heen
(PM: dat wil niet zeggen een bestemming, een sCp op de horizon). De grond ervan is Leegte (= onbegrensd,
onbepaald), de drijfveer erachter is de organisaCe van Vorm in steeds meer samenhangende holons. Er
ontstaan steeds nieuwe holons, dat heec met Geest of creaCviteit te maken. Geest of Leegte is niet te
kwaliﬁceren, maar is ook niet inert en onbuigzaam, want het doet de gemanifesteerde werkelijkheid
ontstaan: nieuwe vormen verschijnen en die creaCviteit is absoluut.
Vrijwel alle groeiprocessen van materie tot leven en denkvermogen vinden plaats door middel van
holarchieën (hiërarchieën) of rangorden van toenemend holisme en toenemende heelheid. Als een holon in
een natuurlijke holarchie misbruik maakt van zijn posiCe en het geheel probeert te overheersen, krijg je
vormen van pathologische of onderdrukkende hiërarchie (kankergezwel, dictator); het wil alleen maar een
geheel zijn en geen deel. Een hiërarchie is onvermijdelijk, omdat holons onvermijdelijk zijn.
Omdat alle holons geheel/delen zijn, is heelheid iets wat oversCjgt en delen omvat. In dit proces van
oversVjging worden veelheden veranderd in gehelen. In het proces van omvatng worden alle delen
gelijkelijk omarmd en gekoesterd, verbonden in gemeenschappelijkheid en een gemeenschappelijke ruimte,
die elk verlost van de last een fragment te zijn.
Nieuwe niveaus van organisaCe ontstaan en deze kunnen niet volledig herleid worden tot hun lagere
dimensies, ze oversCjgen ze namelijk, maar ze omva^en ze ook, omdat de lagere holons toch bestanddelen
zijn van de nieuwe holon. Aristoteles zei al dat al het lagere in het hogere zit, maar niet al het hogere in het
lagere. En dat leidt alCjd tot hiërarchie of holarchie. Het interessante is dat al het hogere avankelijk is van
het lagere; verdwijnt het lagere dan verdwijnt ook het hogere. Maar het omgekeerde geldt niet. Dit inzicht
is erg nuqg als het over misbruik van posiCes in de hiërarchie gaat. Veel managers weten niet dat ze
avankelijk zijn van de medewerkers, neen, zij lijken van het omgekeerde uit te gaan. Het geldt ook voor de
noösfeer ten opzichte van de biosfeer; vernieCg je de biosfeer dan vernieCg je ook de noösfeer, omdat de
eerste deel uitmaakt van de laatste.
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EvoluVe
De evoluCe brengt meer diepte en minder breedte voort. Het diepere heec alCjd minder breedte dan zijn
voorganger. Het individuele holon krijgt steeds meer diepte, maar het collecCef wordt steeds kleiner. Omdat
mensen denken dat groter ook ook beter is, neigen ze ertoe de richCng van de betekenis volledig te
verwarren en draaien ze de zijnsvolgorde om. Een holon oversCjgt en omvat z’n voorgangers, heec meer
diepte, maar de populaCeomvang van het diepere wordt kleiner. Bij evoluCe oversCjgt en omvat een
hogere soort de lagere soorten als een soort van toename van omvaqng, insluiCng, idenCteit en omhulling.
Het wordt groter in de zin van dieper. Het bevat meer en meer niveaus of dimensies van de werkelijkheid
als zijn innerlijk, als deel van zijn idenCteit. Daarom is het van meer betekenis, het betekent of wijst erop dat
meer en meer van de Kosmos verinnerlijkt is. Het aantal holons dat de diepere dimensies bereikt wordt
steeds kleiner. De fundamentele drijfveer van evoluCe is het vergroten van diepte. Dit is de drang tot
zelfoversCjging van de Kosmos, verder te gaan dan wat eens was en toch dat wat eens was te omva^en en
daardoor diepte te vergroten. Hoe groter de diepte, hoe groter de graad van bewustzijn.
Omdat de evoluCe verder gaat dan wat voorafging, omdat zij moet omva^en wat voorafging, bestaat haar
wezen uit oversCjgen en omva^en (vaak via kronkelwegen). Daardoor heec zij een inherente gerichtheid,
een geheime impuls naar steeds meer diepte, steeds meer intrinsieke waarde, steeds meer bewustzijn.
Alle holons hebben vier vermogens: werkzaamheid en vereniging,
zelfoversCjging en zelfontbinding. Door de drang van zelfoversCjging
verschijnen steeds nieuwe holons. Als ze verschijnen doen ze dat op een
holarchische wijze: ze oversCjgen en omva^en bv. cellen oversCjgen en
omva^en moleculen, etc. De zelfoversCjgende drang van de Kosmos doet
holons ontstaan van steeds meer diepte. Hoe meer diepte, hoe meer
bewustzijn. Maar er kunnen daardoor ook dingen misgaan: mensen kunnen
kanker krijgen, atomen niet.
Holarchie van het bewustzijn, bewustzijnsprocessen
Uitwerking van linksboven in het model (zie later) - de ontwikkeling van het bewustzijn - toont dat de
visioenlogica verwijst naar het gemiddelde bewustzijn van de collecCeve geschiedenis. Het bevat dus geen
hogere of diepere stadia. Maar er zijn ook nog drie meer vergevorderde stadia (psychisch, subCel, causaal)
en die gelden ook voor de andere dimensies (zie model). Het samen nemen van de 13 fasen tot 9 betekent
dat er 9 niveaus of cirkels zijn van basisstructuren van het bewustzijn, waarbij de visioenlogica (creaCeve
reden bij PloCnus en het hogere denken of netwerkdenken bij Aurobindo à vgl. waardeladder bij Barre^)
een integraal bewustzijn impliceert op het hoogste basisniveau en dat daar bovenop nog drie hogere
transpersoonlijke stadia volgen. Wilber volgt de metafoor van de ladder (en niet de cirkel) om te illustreren
dat het bewustzijn in afzonderlijke stadia verschijnt en dat wanneer je een lagere trede vernielt, alle hogere
rangen meegaan. In die zin bouw je dus voort op, maar moet je dus ook zorg houden voor het lagere. Dus
wanneer op het individuele niveau iets mis gaat in het ontwikkelingsproces en dat onderdeel achterblijc,
dan spreken we over verdringing, vervreemding of dissociaCe. Het sCjgen op de ladder zijn in feite
splitsingen of stappen die volgens een 1-2-3 structuur verlopen: versmelCng (idenCﬁcaCe), diﬀerenCaCe
(oversCjging), integraCe (insluiCng). Hoe lager de trede dat er iets misgaat, hoe ernsCger de pathologie.
Bijvoorbeeld: gaat er op de eerste trede van de ladder - het zintuigelijk/lichamelijke iets mis (auCsme) - ,
dan is de afwijking groter dan wanneer we op de vierde trede van de ladder van het formeel-reﬂexieve
zi^en (zelfwaardering). De lagere treden heten pre-convenConeel en staan voor de meer impulsieve en
egocentrische ontwikkelingen. Op de daarop volgende convenConele treden gaat het om conformisme en
op de post-convenConele treden vindt oversCjging plaats en richt men zich op universeel pluralisme en
individuele rechten. Op iedere trede van het ontwikkelingsproces bestaat een andere visie op de wereld, op
jezelf en anderen, een ander wereldbeeld. Op iedere trede krijg je een ander type zelf-idenCteit, een ander
type zelf-behoece en een ander type moreel standpunt. Dus: de klimmer op de ladder doorloopt
splitsingen en op iedere trede is sprake van een verschillende visie op de wereld.
Wilber lijkt zich aan te sluiten bij PloCnus en Aurobindo die de holarchie niet zien als een ladder (met
sporten van ziel/wereldziel/verlicht denken à nous (intuïCef à absoluut Ene/Supermind og Godheid),
maar als een reeks van geneste en ingevouwen dimensies. In het VerlichCngsdenken worden bewustzijn,
moraal en waarden onder de microscoop van de monologische blik gelegd.
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De grote drie – bewustzijn, cultuur, natuur - werden weliswaar gediﬀerenCeerd (onderscheiden en
uiteengelegd), maar niet geïntegreerd. De monoloog of wel het wetenschappelijke weten leidde tot een
beperkte blik, die niet in staat was om de innerlijke diepte te peilen, ze werden als illusoir, niet echt
werkelijk terzijde geschoven. Dit betekent dat alle linker dimensies gereduceerd werden tot rechter
tegenhangers, omdat men dacht dat de eenvoudige aweelding van de uiterlijkheden de enige vorm van
kennis was die het weten waard was, ofwel de spiegel der natuur, het representaCe paradigma. Waarde,
betekenis, bewustzijn en kwaliteit bleven buiten zicht of werden gereduceerd tot datgene dat zichtbaar
gemaakt kon worden.
Bewustzijnsprocessen worden zichtbaar in de klimmende en dalende spiritualiteit. Naast de klimmende,
wereldmijdende, trenscendente spiritualiteit, is er de dalende, wereldaanvaardende, immanente
spiritualiteit. In de loop van de geschiedenis is er een breuk tussen beiden ontstaan. PloCnus, in navolging
van Plato, streefde naar een evenwicht tussen beide; een evenwicht dat naar zijn mening door de gnosCci
verlaten was, omdat die alleen maar bezig waren met klimmen en zij iedere vorm van dalen gelijkstelden
aan het kwaad (de verdorven wereld). Ze streefden naar het causaal Ene, maar vergaten dat het Ene en Vele
niet twee zijn, maar geïntegreerd moeten worden in het non-dualisCsche Hart. Als je de Geest lievebt, wat
de gnosCci suggereren, dan moet je volgens PloCnus ook de kinderen van de Geest lievebben (m.i. het
Vele) en dat deden ze niet. Hier toont zich naar mijn mening, impliciet, het duurzaamheidsthema. Omdat
het gaat om toekomsCge generaCes.
Het klimmen van het Vele naar het Ene is het pad van de wijsheid. Wijsheid ziet dat achter het Vele het Ene
ligt, het Goede. Het pad van het Ene naar het Vele is het pad van het mededogen, het ziet dat het Ene zich
manifesteert in het Vele en daarom moeten alle vormen gelijkelijk behandeld worden met vriendelijkheid,
mededogen en genade.
Het klimmend ideaal heec in het westen bijna 1000 jaar geheerst (van AugusCnus tot Copernicus). De
VerlichCng, het Cjdperk van de Rede, het modernisme gooide de boel om. Het transpersoonlijke, spirituele
verdween uit beeld en het platland diende zich aan.
Mondiaal bewustzijn
Een echt mondiaal perspecCef is zeldzaam, vereist grote diepte (in plaats van breedte) en er zijn maar
weinig mensen die dat aan kunnen. Cruciaal voor een nieuw paradigma is of de ontwikkeling van de
linkerkant aansluit bij het systeemperspecCef. Hoe krijg je mensen zover dat ze zich ontwikkelen tot het
punt waarop ze feitelijk vanuit een mondiaal bewustzijn kunnen leven. Immers, we hebben gezien dat bij
ieder van de 9 splitsingen een misstap gemaakt kan worden en dat kan grote consequenCes hebben, met
name als het om de lager gelegen treden gaat. In elke subfase van die trede (versmelCng, diﬀerenCaCe,
integraCe) kan er iets misgaan (zie pag. 197). Bij elke hoofdsplitsingen doen zich lagen van de misleiding
voor, van onoprechtheid die het eigenlijke zelf en zijn mogelijkheden verbergt (in een veilige omgeving van
empathie, congruenCe en acceptaCe kan het individu zonder angst voor vergelding de waarheid over zijn
innerlijk vertellen, de weerstand tegen waarachCgheid wordt geïnterpreteerd, de verborgen pijn en angst
wordt onthuld en het onware zelf verteert langzaam in het vuur van waarachCg bewustzijn. Dat wil zeggen
dat de ontwikkeling van de mens steeds minder egocentrisch wordt en steeds mondialer wordt):
• De geboorte van het fysieke zelf à bv. psychose als ernsCge stoornis in het realiteitsbesef
• De geboorte van het emoConele zelf à bv. narcisme als uitbreiding van het zelf of borderline als
voortdurende kwelling door de omgeving
• De geboorte van het conceptuele zelf à bv. neurosen in de vorm van verdringing
• De geboorte van het rol-zelf à bv. script pathologie als een iemand mij niet mag, vindt niemand mij
aardig
• Het wereldcentrische of rijpe ego à de moraal komt in het spel, maar onder mom van toleranCe is
men niet tolerant naar degenen die het niet met hen eens zijn (onwaar zelfsysteem,
idenCteitscrisis)
• Lichaam/denkvermogen integraCe van de centaur à noöfeer en biosfeer zijn geïntegreerd, het
observerende zelf, de visioenlogica is a-perspecCvisch en stelt dus geen enkel perspecCef boven een
ander. De Geest kijkt naar de wereld vanuit oneindig veel mooie perspecCeven. Het gehele
persoonlijke domein wordt verlaten, heec z’n betekenis verloren maar je bent nog niet bij het
transpersoonlijke. De betekenis ontbreekt en dat is de pathologie geworden van deze zesde
splitsing.

37

De aanmoediging

De regionen van het bovenbewuste beginnen bij de centaur, het observerende zelf dat zich zowel van het
denkvermogen als van het lichaam bewust wordt en daardoor deze begint te oversVjgen. Het denken is
niet alleen maar een subject, maar ook een object; een object van het observerende Zelf, de Getuige.
De 3 transpersoonlijke stadia zijn hogere basisstructuren die als mogelijkheid in ieder van ons aanwezig zijn,
maar die nog wachten op feitelijke manifestaCe in groei en ontwikkeling.
• Het psychische: het betrec het overgangsstadium van de gewone grofgerichte werkelijkheid naar de
echt transpersoonlijke domeinen. Je kan je zelwesef verliezen en een idenCteit ervaren met de
gehele sensomotorische wereld, de zgn. natuurmysCek. Het perspecCef verschuic naar de gehele
wereld. Je ervaart de wereldziel, omdat je jezelf ziet als alle bewuste wezens. Je bent het web in z’n
totaliteit in plaats van de draad in het web. Naarmate het observerende zelf de centaur begint te
oversCjgen, ontstaan er diepere of hogere bewustzijnsdimensies en komt er een nieuwe wereldvisie
in beeld.
• Het subCele: de godheidsmysCek, waarin processen plaatsvinden die subCeler zijn dan het
alledaagse waakbewustzijn (verruimde toestanden van liefde en mededogen, innerlijke
lichtverschijnselen en geluiden, stromen van gelukzaligheid en kennis. Een eenwording met de God
of Godin.
• Het subCele of archetypische vormen komt direct voort uit de Leegte, uit het causale, de volgende
fase in de splitsing. Als je bij wijze van vorm van meditaCe, het observerende zelf, de getuige,
naspeurt tot zijn bron in pure Leegte, dan komen er in het geheel geen objecten in je bewustzijn op.
Dit diepe innerlijke zelf slaat de buitenwereld gade en ook je innerlijke gedachten. Objecten en
gedachten, ze trekken als wolken voorbij in de Leegte, die ruimte waar alle gedachten komen en
gaan. De Getuige is zich bewust van ruimte en Cjd en is daardoor zelf vrij van ruimte en Cjd. Hij is de
pure leegte waar Cjd en ruimte doorheen trekken. Het causale, omdat het de oorzaak, creaCeve
grond is van alle ander e dimensies. CreaCviteit is deel van de fundamentele grond van het
universum.
Het radicaal of non-dualisCsche empirisme van William James komt in de buurt van geen denken of leegte.
Het bewustzijn is een met wat er direct opkomt in het bewustzijn. Dus als jij intensief aan het bergklimmen
bent, dan ervaar je de berg niet als een object, maar ben jij en de berg één in de directheid van de feitelijke
ervaring. Subject en object zijn twee kanten van dezelfde medaille. Vgl. ook acCon learning en acCon
research. Later is James met z’n zintuigelijke fenomenalisme dat overging in empirisme en pragmaCsme
van de rechter kant van het model een door en door Amerikaanse kant op gegaan.
Platland
Het verloren gaan van de spirituele dimensie in het Westen noemen we platland. De, in de VerlichCng
ontwikkelde, monologische agenda is hier voor ene groot deel debet aan. Het platland is het afgedaalde
raster dat kenmerkend is voor de modernisCsche en post-modernisCsche wereld. De redding in de moderne
wereld kan alleen worden gevonden in de verschijnselen, in de wereld van de vorm, in de immanenCe.
Niets transcendents, die dominanCe van de dalers; een religie van mededogen en weinig wijsheid. We
zi^en vastgebakken in het raster, ook tegen-culturele bewegingen. Hoe gek het misschien ook klinkt, het
afgedaalde wereldbeeld is zelf een van de oorzaken van de ecologische crisis.
De diﬀerenCaCe van de grote drie bewustzijn, cultuur en natuur, denderde voort en is uitgemond in een
dissociaCe tussen de drie en hun daarop volgende ineenstorCng in de grote Een van platland. De
buitengewone vooruitgang van de diﬀerenCaCe van de drie maakte een enorme tragedie mogelijk. De
waardigheid van het modernisme begon over te gaan in de ramp van het modernisme. En daar bevindt het
modernisme en het post-modernisme zich momenteel; in een gefragmenteerde leefwereld waarbij zelf,
moraal en wetenschap elkaar naar de keel vliegen, ieder uit op dominanCe. Elk probeert de fragmentaCe te
verhelpen door de werkelijkheid van de andere kwadranten te ontkennen.
De ramp van het modernisme is het sciënCsme dat er op neerkomt dat de vorderingen op het Het-domein
de waarden en waarheden van het Ik-domein en Wij-domein overschaduwden en vervolgens in feite
ontkenden. Alleen objecCeve he^en hadden werkelijkheidswaarde. De morele beslissingen van de cultuur
werden al snel overgelaten aan de wetenschap en aan technische oplossingen. Problemen in het Ik- en Wijdomein werden opgevat als technische problemen in het Het-domein. Rangorden van betekenis maken
plaats voor rangorden van grootheid. IndustrialisaCe en empirische wetenschap leiden tot de keuze voor
een wereld waarin alleen he^en werkelijk zijn.
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Wetenschap lost niet alle problemen op, maar beslist over de vraag wat eigenlijk een probleem is. On feite
beslist het over de vraag wat werkelijk is en wat niet. De monologische natuur wordt het meest duidelijk
geïllustreerd aan de hand van de vraag naar de hersenen. Het bewustzijn wordt aangetroﬀen in een
empirische studie van de hersenen. Het denkvermogen wordt gereduceerd tot hersenen die een het zijn.
Het innerlijk telt niet in een universum dat van zijn waarden is ontdaan en dat je met de vinger kunt
aanwijzen. De mens werd object van wetenschappelijk onderzoek. De ironie is dat de raConaliteit die de
mensheid bevrijd had, nu bezig is haar te dehumaniseren, te reduceren, te vernieCgen.
De ironie – enerzijds bevrijding door raConalisme, anderzijds de-humanisering – is de ondertoon van het
platland (of: cynisme???) en de stemming van het modernisme, de bi^ere nasmaak van een wereld die de
wezenlijke diepte van de Kosmos niet kent. Alleen de natuur is werkelijk en product van industrialisaCe. Niet
alleen de natuur, ook het bewustzijn en de cultuur worden verwoest door fragmentaCe en reducCe. Het
afgedaalde raster bepaalt onze doelen, onze verlangens, onze consumpCe, onze redding. Het heerst zowel
over de gevesCgde cultuur als over tegencultuur. Het ontbreekt zelfs in het post-modernisme aan integraCe
van wat gefragmenteerd is.
De raConele VerlichCng (raConele en nijvere berekening) en de natuur romanCek (gevoel, senCment,
emoCe), hoezeer ze ook van elkaar verschillen, omhelzen beide het platland, de wereld van eenvoudige
plaatsbepaling, de wereld die je aan kunt wijzen. Ze gaan over dezelfde natuur; de eerste via beheersen,
berekenen en domineren, de tweede via eenwording en zo heelheid in zichzelf vinden. De waardigheid van
de democraCseringsbewegingen van de verlichCng – het raConele Ego kamp – heec gelijk dat een
wereldcentrische moraal nergens in de zintuigelijk waarneembare natuur voorkomt. Alleen in de
transcendente stromingen in de Kosmos kunnen we een hoger en ruimer standpunt vinden, dat het
mogelijk maakt universele toleranCe en universeel mededogen tot bloei te doen komen. Maar (Kant) was
niet in staat om denkvermogen en natuur te integreren in de zin van te oversCjgen en te omva^en. De kloof
tussen denkvermogen en natuur is niet gedicht door het transcendentaal idealisme, omdat het raConele
Ego wilde uitsCjgen boven de natuur en z’n eigen lichamelijke impulsen om een universeler mededogen te
vinden dat nergens in de natuur voorkomt. In tegendeel de natuurlijke impulsen werden verdrongen en
daarmee werd de biosfeer verdrongen en daarmee z’n eigen vitale levenssappen.
De ineenstorCng van de Kosmos is hetzelfde als de ineenstorCng van de natuur en de romanCci doen daar
aan mee, omdat de Geest gelijk gesteld wordt aan de natuur. De spirituele intuïCe mag dan echt bedoeld
zijn, ze is het niet, het is een interpretaCe die plaatsvindt binnen de grenzen van het industriële raster. De
enige werkelijkheid die er is – de empirische natuur – moet daarom ook de uiteindelijke spirituele
werkelijkheid zijn. Het industriële raster is onbewust werkzaam en dwingt je in het platland kader te
denken. In plaats van voorwaarts te gaan in de evoluCe naar de verschijning van een Natuur of een Geest of
Wereld-Ziel die inderdaad de gediﬀerenCeerde natuur zou verenigen, adviseer je simpelweg ‘terug naar de
natuur’. Niet voorwaarts naar de Natuur, maar terug naar de natuur. Het is dus retro, in plaats van
trenscenderen door integreren. Ze zij niet in staat om in te zien dat diﬀerenCaCe een noodzakelijke
voorwaarde is voor integraCe. De romanCci willen terugkeren naar de dagen die voorafgaan aan de
diﬀerenCaCe. Toen cultuur en natuur nog ongediﬀerenCeerd waren; het eikel-stadium van de mensheid. De
remedie is post-convenConeel te worden in de Geest, in plaats van pre-convenConeel in de natuur. En in
deze regressie van de noösfeer naar de biosfeer word je inderdaad bevrijd van de rampen van het
modernisme, door jezelf tegelijkerCjd te ontdoen van de waardigheden en de eisen ervan. Je hebt de
repressie verholpen door middel van regressie. Je kan dus wel spirituele ervaringen in de natuur hebben,
maar de bron is niet de natuur zelf. De natuur is niet de bron van deze intuïCe, de bron is de
transcendentale Geest. Deze kent zichzelf objecCef als de natuur, subjecCef als het denkvermogen en kent
zichzelf absoluut als Geest, de bron, de piek, de Eros van het hele gebeuren.
Door de regressie zie je de werkelijke oorzaken van de problemen van de moderne Cjd over het hoofd en
dat was de dissociaCe van de grote drie (zelf, cultuur, natuur) en hun ineenstorCng in de grote Een van de
mononatuur, de industriële ontologie. De ecologische wijsheid bestaat er niet in om in harmonie met de
natuur te leven, maar hoe wij mensen het eens kunnen worden over de vraag hoe we in harmonie met de
natuur kunnen leven. De wijsheid is een intersubjecCeve overeenstemming in de noösfeer: een pad van
intersubjecCeve overeenstemming gebaseerd op wederzijds begrip dat voortkomt uit oprechtheid. Mi: de
mens centraal in zijn besef deel te zijn van een groter geheel. Met andere woorden: je geneest niet door je
te ontdoen van iedere vorm van diepte door oppervlakkiger te worden.
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Het belangrijkste probleem van deze Cjd is het ontbreken van een wederzijds begrip en wederzijdse
overeenstemming in de noösfeer over de vraag hoe we complexe vraagstukken als het gat in de ozonlaag,
overbevolking, opraken fossiele hulpbronnen, verdeling van welvaart, etc. Het ontbreekt aan een
wereldcentrisch moreel perspecCef, dat alleen door een moeizaam proces van innerlijke groei en
transcendenCe bereikt kan worden. TranscendenCe is nodig voor heling, maar transcendenCe-haat is de
manier waarop platland zichzelf reproduceert in het bewustzijn van hen die haar vernieCgen.
Milieu-ethiek
De milieu-ethiek is van belang, omdat we hierin alle holons in een waarachCge omarming moeten
oversCjgen en omva^en. Omdat de mens materie is, leven en denkvermogen onderdeel zijn van hun eigen
samenstelling moeten we al deze holons tot hun recht laten komen. Niet alleen omdat ze op zichzelf al
intrinsieke waarde hebben, maar ook omdat ze onderdeel zijn van ons eigen wezen en ze vernieCgen
le^erlijk zelfmoord zou betekenen. De biosfeer bestaat dus le^erlijk in ons zelf en staat niet buiten ons. Het
is dus geen extern probleem. Met andere woorden: onze milieu-ethiek moet alle holons tot hun recht laten
komen als manifestaCes van de Geest en tegelijkerCjd in staat zijn pragmaCsche verschillen in intrinsieke
waarde te onderscheiden en beseﬀen dat het beter is een rots te schoppen dan een aap, of beter leven van
granen dan van zoogdieren. De evoluCe kent een algemene tendens van toenemende complexiteit,
toenemende diﬀerenCaCe/integraCe, toenemen organisaCe/structurering, toenemende relaCeve
autonomie, toenemende telos.
De ecologische crisis is het gevolg van de dissociaCe van de grote drie. We kunnen natuur, cultuur/moraal
en bewustzijn/denkvermogen niet op elkaar afstemmen: we zijn gefragmenteerd. TranscendenCe is de
enige manier waarop de fragmenten verenigd en geïntegreerd en daardoor gered kunnen worden.
De cultuurkloof en de milieucrisis zijn de twee grote problemen die platland ons heec nagelaten door de
aanbidding van de mononatuur. Om op mondiaal niveau te kunnen handelen moeten veel mensen een
postconvenConeel en wereldcentrisch niveau van ontwikkeling hebben bereikt om een factor van betekenis
te zijn in de wereldwijde zorg. Ze moeten over de morele kracht en visie beschikken om op mondiaal niveau
te handelen.
1. Als manifestaCe van het absolute hebben alle holons dezelfde grondwaarde, alle vormen zijn in
gelijke mate Leegte. Maar iedere holon is ook relaCef geheel/deel. Het heec z’n eigen heelheid en
zijn eigen relaCeve deel-karakter. Hoe meer er van de Kosmos is ingevouwen in zijn eigen wezen,
dat wil zeggen hoe meer diepte er is, des te groter de intrinsieke waarde. Zo heec een atoom
minder intrinsieke waarde dan een aap.
2. Elke holon is niet alleen een geheel, het is ook een deel en als deel heec het waarde voor anderen,
deze zijn in hun bestaan avankelijk van die holon. Als deel heec iedere holon dus extrinsieke of
instrumentele waarde voor andere holons. Zo is de aap instrumenteel deel van de biosfeer en
daarmee van belang voor andere holons.
3. Als geheel heec een holon rechten die zijn relaVeve autonomie tot uitdrukking brengen. Rechten
zijn een uitdrukking van de voorwaarden waaronder de intrinsieke waarde van een holon kan
bestaan, de voorwaarden die nodig zijn om zijn geheel te garanderen, zijn daadkracht te
garanderen, zijn diepte maar als deel van het geheel heec hij ook verantwoordelijkheden, dat zijn
de voorwaarden waaraan een holon moet voldoen om deel te zijn van een geheel. Omdat wij als
mens meer diepte hebben als amoebe, hebben we meer rechten (er zijn meer voorwaarden nodig
om de heelheid van een mens te garanderen), maar ook meer verantwoordelijkheden ten aanzien
van de menselijke samenleving waarvan we deel uitmaken, maar ook ten aanzien van al die
samenlevingen waarvan we als subholons deel uitmaken. Als we dat niet doen vernieCgen we
onszelf. Vaak kijken we uitsluitend naar de rechten zonder de verantwoordelijkheden: we willen een
geheel zijn zonder ergens deel van te zijn. We willen doen waar we zin in hebben. Onze gedreven
drang naar rechten is een teken van het feit dat we uiteenvallen in steeds egocentrischer ‘gehelen’,
die weigeren ook deel te zijn van iets anders dan hun eigen eisen (cultuur van narcisme en m.i.
liberaal-individualisme).
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Vuistregel van een milieu-ethiek is dat we bij het bevredigen van onze levensbehoecen het bewustzijn zo
min mogelijk schade toebrengen, dus zo weinig mogelijk intrinsieke waarde vernieCgen. Bescherm dus
zoveel mogelijk diepte, maar daarmee ook zoveel mogelijk breedte bevorderen. Dit is de spirituele intuïCe.
Als we de Geest intuïCef ervaren verschijnt deze in alle vier de kwadranten. Je wilt de spirituele ontplooiing
in zoveel mogelijk wezens verwezenlijken. Het is als een verlangen om de diepte van het Ik uit te strekken
tot de breedte van het Wij als een objecCeve stand van zaken. Bij zo’n ethiek vel je oordelen over
verschillen in intrinsieke waarde, over de diepte die we vernieCgen in een poging om onze levensbehoecen
te bevredigen: het is beter een wortel te doden dan een koe.
De nieuwe maatschappijvorm zal bewustzijn, cultuur en natuur integreren en daardoor ruimte scheppen
voor kunst, moraal en wetenschap, voor persoonlijke waarden, collecCeve wijsheid en technologische
kennis. Om dat te bereiken moeten we platland verwerpen. Duurzame groei en duurzame spiritualiteit zijn
beide nodig om gered te worden.
TransformaVes en wereldbeelden
Het modernisme – het raConeel-industriële wereldbeeld – heec vooruitgang gebracht, maar stuit op
weerbarsCge problemen die het nooit heec opgelost en kan oplossen. Die problemen zijn ingebakken in het
wereldbeeld. Om van modernisme naar post-modernisme te transformeren moet het modernisme
overstegen en omvat worden. Voor het oversCjgen betekent dit dat we moeten: openstaan voor nieuwe
vormen van bewustzijn die verder gaan dan de louter raConele, ze moeten inbedden in technoeconomische structuren die verder gaan dan industrialisaCe. Dus verandering van bewustzijn die is ingebed
in verandering van insCtuCes (m.i. sociale innovaCe die ver gaat). Het gaat dan om duurzame raConaliteit en
duurzame industrie. In het modernisme zijn ze te ver gegaan en drijven in de richCng van verschillende
onderdrukkende hiërarchieën.
Spiritueel bewustzijn moet je niet interpreteren als louter een Hoger Zelf, dan zie je namelijk het culturele,
gedragsmaCge en sociale over het hoofd. Hoe meer je in contact staat met het Hogere Zelf, hoe meer je je
zorgen maakt over de wereld, als een component van je eigen Zelf, het Zelf van alles en iedereen. “Het
uitpakken van God” is niet alleen hoe je het hogere Zelf kunt realiseren, maar ook hoe je dit aanvaard kunt
zien in de cultuur, belichaamd in de natuur en ingebed in de sociale insCtuCes.
Maatschappijen met een grotere diepte moeten dus steeds grotere problemen onder ogen zien. En wel in
meerdere opzichten, zowel als je naar de kwadranten kijkt (LO: existenCële of aperspecCvisch wereldbeeld;
RO: techno-economische basis van digitale informaCe overdracht; LB: centaurische zelf dat materie, lichaam
en denkvermogen met elkaar moet integreren om RB: zijn gedrag funcConeel in te kunne passen in een
nieuwe wereldruimte), als ook daarbinnen (elke mens moet bij het begin beginnen evolueren via
fysiocentrisch, biocentrisch, egocentrisch, sociocentrisch naar post-convenConele en wereldcentrische
niveau). Naast de HET-kloof (tussen arm en rijk) is er nog veel diepere kloof dan de platlandkloof namelijk:
de cultuur- of waardekloof, de dieptekloof, de WIJ-kloof. Namelijk de kloof in het innerlijke bewustzijn, de
waarde en betekenis. Die kloof wordt groter bij iedere nieuwe culturele transformaCe. Het punt is dat we
zelfs niet over die cultuurkloof mogen nadenken omdat we in het platland leven. In het platland worden
geen gradaCes van bewustzijn en diepte en waarde en betekenis erkend, omdat iedereen dezelfde diepte,
dat wil zeggen geen, heec. Omdat diepte niet erkend wordt kunnen we geen zicht krijgen op de
bewustzijnskloof (m.i. beschavingskloof). Als de chaoCsche ontwikkelingen niet tot zelfoversCjging leiden,
zullen ze tot zelfontbinding leiden. We hebben nu het punt bereikt waarop de cultuurkloof leidt tot de
ineenstorCng van de cultuur, juist omdat platland het probleem om te beginnen al niet wil erkennen.
Het model
Wilber onderscheidt vier kwadranten en duidelijk is dat transformaCe alleen maar mogelijk is als je in elk
van de kwadranten opschuic naar een vergelijkbaar niveau. De onderste twee kwadranten betreﬀen de
collecCef culturele (gemeenschappelijke collecCeve wereldbeeld) resp. sociale wereldruimte (materiële
basis van het wereldbeeld), waarbij linksonder verwijst naar het WIJ-perspecCef en rechtsonder naar HetperspecCef. Het subjecCef-innerlijke bewustzijn staat centraal in de linkerhelc, terwijl de objecCefwetenschappelijke beschrijvingen via de empirische waarneming zichtbaar wordt in de rechterhelc. Dus
resp. hoe ziet het holon er van binnenuit en hoe van buiten? Alle vier de kwadranten, of de grote drie
(Goede, Ware, Schone) zijn alle face^en van de Geest, de Leegte.
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Met de klok mee betekent het dat het post-modernisme samenhang biedt tussen visioen-logica (lb),
structuurfuncCe 3 (tb), planetair (ro) en centaurisch (= existenCeel) (lo).

De kwadranten kunnen ons helpen om onszelf eﬀecCever te oriënteren om ons bewust te worden van wat
toch al het geval is, van stromingen die nu al om ons heen en door ons in ons zijn. Dus: steeds bezien in
samenhang. Voorbeeld: een maatschappij met vervreemdende producCewijzen (bv. hoog aandeel burnout
gevallen) rechtsonder zal weerspiegeld worden in een lagere zelfwaardering van arbeiders linksboven, in
een slecht funcConerende hersenfysiologie rechtsboven en een compeCCef waardensysteem. Met andere
woorden: verzwak een kwadrant en alle vier zullen ze zware verliezen leiden. We beseﬀen dat individuele
pathologieën nog maar het topje van de ijsberg zijn, die wereldbeelden, sociale structuren en culturele
toegang omva^en.
Het interpreteren van ontwikkelingen van uitsluitend één perspecCef betekent dat de andere drie
perspecCeven niet omvat worden en daarmee verminken we de oorspronkelijke ervaring. Dat is dus geen
waarheid; waarheid betekent nl. afgestemd zijn op het werkelijke, werkelijk in contact staan met het Ware,
het Goede en het Schone. Linksboven gaat het niet of de kaart het objecCeve terrein weergeec, maar of de
kaartenmaker vertrouwd kan worden. Het gaat hier dus om waarachCgheid, integriteit, betrouwbaarheid. In
tegenstelling tot rechtsboven waar waarheid verwijst naar correspondenCe en representaCe, of wel
checken of wat we zien klopt met wat we beweren.
De linkeraspecten de innerlijke dimensies zijn alleen toegankelijk door middel van communicaCe en
interpretaCe, door middel van dialoog die niet neerkomen op het staren naar uiterlijkheden, maar op het
meedelen van innerlijkheden. Ik kan je hersenen kennen door objecCeve studie, ik kan je denkvermogen
alleen kennen door met je te praten. Oppervlakken kunnen worden gezien, maar diepten moeten worden
geïnterpreteerd. Links: wat betekent het?, rechts: wat doet het?
Afgestemd zijn op de Kosmos betekent vanuit LB het verzinken in je innerlijke diepten en deze diepten
waarachCger leren weergeven tegenover anderen en jezelf. Dit stelt je diepte overeen met je gedrag,
woorden en daden stroken; de linker en rechter hersenenhelc stroken met elkaar: integriteit.
De relaCe met LO is dat we elkaar moeten begrijpen en we moeten het eens worden over een moraal of
ethiek als we in dezelfde ruimte willen leven. Het betekent dat jij en ik tot op zekere hoogte in elkaars
innerlijk kunnen verblijven. Het bereiken van het gemeenschappelijk Goede. Wat is juist en gepast voor ons,
zodat we allemaal dezelfde culturele ruimte kunnen bewonen met waardigheid en eerlijkheid. We streven
naar het diepere goede voor ons allemaal. Het gaat in dit segment om het collecCeve bewustzijn, de
waarden, wereldbeelden, ethiek en collecCeve idenCteitsvormen. De reducConisCsche systeemtheorie
probeert de linkerhelc te reduceren tot rechterhelc beschrijvingen. De systeemtheoreCcus is niet
geïnteresseerd in innerlijke betekenis, maar in de funcConele inpassing van een verschijnsel in een groter
sociaal geheel.
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Het Schone (LB), het Ware (RB/RO) en het Goede (LO) zijn in de VerlichCng gediﬀerenCeerd (+), maar ook
gedissocieerd (-), ofwel los gemaakt maar ook los geraakt. De sterke ontwikkeling van de wetenschap begon
bewustzijn (LB en moraal (LO) te verdringen. Alles wordt gereduceerd tot het grote één van het
wetenschappelijke materialisme, wetenschappelijke uiterlijkheden en objecten en systemen. De grote drie
zijn opgegaan in het Platland. De fundamentele zoektocht bestond eruit dat het raConele ego de gehele
wereld alleen maar aweeldde en weergaf in HET-taal (Rorty: de spiegel der natuur). Deze is waarde-vrij,
neutraal, ze heec kwanCteit, geen kwaliteit. Daarmee krijg je een gediskwaliﬁceerd universum. Dat is een
plat en kleurloos universum zonder betekenis, zonder, diepte, interpretaCe, zonder deugd, schoonheid,
goedheid of iets subliems. Alleen een stel van holisCsche HETTEN die funcConeel in elkaar passen. De
waardigheid van het modernisme (de diﬀerenCaCe) moeten we bewaren, maar de dissociaCe, de ramp,
moeten we te boven komen.
AssociaVes en toepassingen
•

•

•

Leren van het verleden: Als we niet handelen op grond van onze kennis, dan zullen we sterven. De
vorige culturen hebben zichzelf immers uit onwetendheid opgeheven, omdat ze de biosfeer
vernieCgd hebben. We moeten beseﬀen dat de noösfeer avankelijk is van de biosfeer, omdat we
zelf namelijk daar deel van zijn!
Zogenaamde eenduidigheid of kokervisie: het wetenschappelijke en industriële raster stellen de
natuur voor als monologische natuur, als eenzijdige wereld van de materiële en zintuigelijk
waarneembare vormen. Ze veronderstellen een eenduidige kijk op de werkelijkheid, zonder
translogische Geest of dialogisch denkvermogen.
De verkeerde logica: dat wat hoger gelegen is in de hiërarchie is juist niet belangrijker dan wat lager
gelegen is. Het interessante is dat al het hogere avankelijk is van het lagere; verdwijnt het lagere
dan verdwijnt ook het hogere. Maar het omgekeerde geldt niet. Dit inzicht is erg nuqg als het over
misbruik van posiCes in de hiërarchie gaat. Veel managers weten niet dat ze avankelijk zijn van de
medewerkers, neen, zij lijken van het omgekeerde uit te gaan.

•

Eenzijdig reducConisme: alle linker dimensies worden gereduceerd tot rechter tegenhangers, omdat
men dacht dat de eenvoudige aweelding van de uiterlijkheden de enige vorm van kennis was die
het weten waard was, ofwel de spiegel der natuur, het representaCe paradigma. Waarde, betekenis,
bewustzijn en kwaliteit blijven zo buiten zicht of werden gereduceerd tot datgene dat zichtbaar
gemaakt kon worden.

•

FragmentaCe en dominanCe: Zelf, Moraal en Wetenschap zijn gefragmeteerd en de eerste twee
worden herleid tot de laatste. Verder wordt het Vele herleid tot het Ene en da betekent dat de
waarde van het vele niet onderkend wordt. Die herleiding houdt dus geen integraCe in op een
hoger niveau.

•

SciënCsme: wetenschap (het meet- en zichtbare) lost niet alle problemen op, maar beslist over de
vraag wat eigenlijk een probleem is. In feite beslist het over de vraag wat werkelijk is en wat niet.
Het resultaat is dat alleen objecCeve he^en werkelijkheidswaarde hebben. Morele beslissingen van
de cultuur worden overgelaten aan de wetenschap en aan technische oplossingen. Problemen in
het Ik- en Wij-domein werden opgevat als technische problemen in het Het-domein.

•

Ironie: de raConaliteit die de mensheid bevrijd had, is nu bezig haar te dehumaniseren, reduceren,
vernieCgen. Dat is de logica van Platland: de wereld van eenvoudige plaatsbepaling, de wereld die
je aan kunt wijzen. De enige werkelijkheid die er is – de empirische natuur – moet daarom ook de
uiteindelijke spirituele werkelijkheid zijn. Het industriële raster is onbewust werkzaam en dwingt je
in het platland kader te denken

•

Platland logica: de grootste kloof is de Wij-kloof, ofwel de cultuurkloof, juist omdat we niet na
mogen denken over deze kloof in het platland. In het Platland wordt diepte niet erkend en
daardoor kunnen we geen zicht krijgen op de bewustzijnskloof (m.i. beschavingskloof). Als de
chaoCsche ontwikkelingen niet tot zelfoversCjging leiden, zullen ze tot zelfontbinding leiden en
daarmee tot een einde van onze cultuur.
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•

Ecologische wijsheid: het gaat niet om het in harmonie met de natuur te leven, maar om de vraag
hoe wij mensen het eens kunnen worden over hoe we in harmonie met de natuur kunnen leven. De
wijsheid is een intersubjecCeve overeenstemming in de noösfeer: een pad van intersubjecCeve
overeenstemming gebaseerd op wederzijds begrip dat voortkomt uit oprechtheid.

•

De mens centraal in een wereldcentrisch perspecCef: in zijn besef deel te zijn van een groter geheel.
Met andere woorden: je geneest niet door je te ontdoen van iedere vorm van diepte door
oppervlakkiger te worden. Het belangrijkste probleem van deze Cjd is het ontbreken van een
wederzijds begrip en wederzijdse overeenstemming in de noösfeer over de vraag hoe we complexe
vraagstukken als het gat in de ozonlaag, overbevolking, opraken fossiele hulpbronnen, verdeling van
welvaart, etc. Het ontbreekt aan een wereldcentrisch moreel perspecCef, dat alleen door een
moeizaam proces van innerlijke groei en transcendenCe bereikt kan worden. TranscendenCe is
nodig voor heling, maar transcendenCe-haat is de manier waarop platland zichzelf reproduceert in
het bewustzijn van hen die haar vernieCgen.

•

TranscendenCe: is de enige manier om de fragmentaCe in natuur, cultuur/moraal en bewustzijn/
denkvermogen tegen te gaan en op elkaar af te stemmen. Bewustzijn betekent dat we niet alleen
rechten hebben, maar ook verantwoordelijkheden. We kunnen alleen een geheel zijn als we ergens
deel van zijn. Eenzijdige nadruk op rechten leidt tot uiteenvallen en fragmentaCe in steeds
egocentrischer ‘gehelen’, die weigeren ook deel te zijn van iets anders dan hun eigen eisen (cultuur
van narcisme en m.i. liberaal-individualisme).
Spiritueel bewustzijn: moet je niet interpreteren als louter een Hoger Zelf, dan zie je namelijk het
culturele, gedragsmaCge en sociale over het hoofd. Hoe meer je in contact staat met het Hogere
Zelf, hoe meer je je zorgen maakt over de wereld, als een component van je eigen Zelf, het Zelf van
alles en iedereen. “Het uitpakken van God” is niet alleen hoe je het hogere Zelf kunt realiseren,
maar ook hoe je dit aanvaard kunt zien in de cultuur, belichaamd in de natuur en ingebed in de
sociale insCtuCes.

•

Conclusie: we hebben de evoluCe niet begrepen en geïnterpreteerd vanuit een klassiek
wetenschappelijk perspecCef, waarbij kwanCteit belangrijker is dan kwaliteit en de
wetenschappelijke waarheid belangrijker is dan Goedheid en Schoonheid.
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Synchroniciteit; de innerlijke weg naar leiderschap van Joseph Jaworski
Synchroniciteit bij Carl Gustav Jung is een a-causaal verbindend beginsel en verwijst naar een
zinvolle samenloop van twee of meer gebeurtenissen waarbij iets anders dan de
waarschijnlijkheid van het toeval in het geding is. Arthur Koestler interpreteert verder: het gaat
om twee of meer zaken die schijnbaar los van elkaar staan , maar elkaar treffen op hoogst
onwaarschijnlijke wijze en die van hoogst belang lijkt. Nieuw leiderschap kan zulke
voorspelbare wonderen bewerkstelligen en dat heeft meer te maken met zijn dan met doen.

Peter Senge, onder meer auteur van het gezaghebbende boek “The ﬁch disciplin”, heec een grote rol in het
schrijven dit boek gehad en heec in het voorwoord een paar behartenswaardige woorden over leiderschap
geschreven. Maar wat hij voorin als teaser schrijc vat mijn gevoel bij het lezen van dit boek goed samen:
“Synchroniciteit is een boek dat iedereen die serieus nadenkt over leiderschap moet lezen”. Ja, zo is het.
Met het lezen van dit boek komen dingen los, die heel veel met het handelen vanuit de innerlijke wijsheid,
de Bron te maken hebben. In de laatste druk heec Jaworski reacCes verzameld van mensen die hun gevoel
uiten bij het lezen van dit boek. Juist omdat het autobiograﬁsch en vanuit de leefwereld is geschreven, heec
de inhoud universele waarde; je krijgt Cjdens het lezen het gevoel dat het geen opsomming van
herinneringen is, maar dat je door zijn ervaringen in te voelen een herkenbaar beeld van de werkelijkheid
krijgt4 . Het maakt namelijk zichtbaar hoe wij collecCef gestalte geven aan ons lot. Heel bijzonder en
ontroerend en een ware zoek- en vindtocht door zijn leven en uiteindelijk, wanneer hij aangekomen is bij
het laatste hoofdstuk, komt hij er pas echt achter waarom hij het boek heec geschreven. Het boek is zowel
vakliteratuur als een thriller: spannend en meeslepend.
Het boek gaat over de vraag hoe mensen en organisaCes – individueel en collecCef – het vermogen kunnen
ontwikkelen om het gewenste in de wereld te laten gebeuren (“de keuze ruimte te geven aan het leven om
zich in mij te ontvouwen”) en zo de toekomst gestalte geven in plaats van alleen te reageren op de
heersende krachten. Alles wordt opgahangen aan de persoonlijke geschiedenis van Joseph Jaworski
gedurende 40 jaar, waarin hij tot een reconstrucCe van zijn arbeidzame leven komt en deze in de volgende
fasen beschrijc: voorbereiding op de reis, drempel overgaan, de reis van de held, het geschenk. Het is een
reis naar heelheid, zo wordt aan het einde van het boek duidelijk. Jaworski komt er Cjdens een
improviserende bijeenkomst met belangrijke mensen uit de hele wereld achter dat zijn eigen queeste
begint bij de queeste van zijn vader toen deze aan het einde van de Tweede Wereldoorlog onderzoek deed
naar de Nazigruwelen en er probeerde achter te komen hoe een systeem zoveel kwaad kon creëren. Het
gevoel van onbeschrijﬂijk verdriet dat hem toen overkwam en de herkenning hiervan bij een van de
deelnemers aan de bijeenkomst zorgde voor het gevoel dat de geest van Leon Jaworski in hun midden was.
Een sfeer van inCmiteit, nabijheid en verbondenheid tussen de aanwezigen. Dit besef, deze ontmoeCng in
relaCe tot de geïmproviseerde seqng heec een helende werking op Joseph Jaworski en vormt de
bezegeling van het thema van het boek dat als in een bepaalde bewustzijnfase verkeert en daar naar
handelt er bijzondere ontmoeten gebeuren, die niet gepland zijn, maar wel veel impact hebben op je Zijn
en zelfsturing vanuit de toekomst.
Impliciete behoeXe aan nieuw leiderschap
Ik spreek bewust over een impliciete behoece, omdat leiderschap in de expliciete bovenstroom toch nog
vooral geïnterpreteerd wordt vanuit ons cultureel gekleurde wereldbeeld. Maar de impliciete onderstroom
komt langzamerhand naar boven en wint aan kracht en energie5. Eigenlijk gaat het nog meer om het besef
van de onderstroom. Wat deze eigenlijk aangeec is dat ondanks alle verschillen tussen mensen en zaken
deze verschillen toch een manifestaCe zijn van het geheel.

4

Voor Jaworski geldt dat het leven zijn voertuig tot leren is, evenals zijn leren het voertuig is geweest tot het begrijpen
hoe leiders het leven moeten dienen.
5 Volgens de beroemde fysicus David Bohm, een van de mensen die Jaworski enorm beïnvloed hebben door uitgebreide
gesprekken te voeren, is sprake van een expliciet en een impliciete orde. De eerste verwijst naar de werkelijkheid van
onze alledaagse gedachten, waarnemingen en wetenschappelijke theorieën. De tweede gaat daar bovenuit en betreft
een werkelijkheidsniveau dat ingevouwen is in al het tijd-ruimtelijke dat er is: of het nu gaart om een object, gedachte of
gebeurtenis.
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FragmentaCe leidt niet alleen tot onderscheiding, maar ook tot scheiding en dat is strijdig met het besef dat
we één geheel vormen. Ieder is dus de hele mensheid. Bohm: “alles is bij al het andere betrokken”. Als we
dat zouden kunnen leren en als mensen het zouden begrijpen, dan zouden we op een ander
bewustzijnsniveau acteren. Nieuw leiderschap is daarop gebaseerd.
Maar bij leiderschap in het Westen denken we vaak aan bijzondere individuen met leiderschapspotenCeel,
maar niet aan de ontwikkeling van het potenCeel in iedereen. Leiderschap is dus algemener namelijk het
leren om vorm te geven aan de toekomst. De westerse geest heec moeite om de boodschap van
Synchroniciteit (met een bewustzijn van de innerlijke orde) te geloven namelijk te beseﬀen dat de mens
toegang heec tot die wijsheid die ik op een bepaald moment voor een bepaald stap nodig heb. Causaliteit,
determinisme en hiërarchie passen in de tradiConele Westerse geest, die naar onze mening echter aan het
eroderen is. Deze concepten zijn disfuncConeel in een Cjd van onderlinge avankelijkheid en verandering.
De wereld is niet opgebouwd uit dingen (materie), maar is een open wereld die in eerste instanCe uit
relaCes is opgebouwd. We leven dus niet in een determinisCsche wereld, maar in een wereld van
mogelijkheden. Volgens mij leven we dus niet in een wereld van schaarste, maar van overvloed. Alleen we
moeten dit nog verwerken en begrijpen. Op dit moment leven we nog in een toestand van wanhoop6 en
investeren we in de uiterlijke schijn van materialisme, lui consumenCsme, bezitsdrang en aﬂeiding. Als we
werkelijk proberen elkaar als legiCeme menselijke wezens te beschouwen zullen we verbaasd staan en
onszelf zien als deel van de zich ontvouwende, zich openbarende werkelijkheid. Je moet dan inzien dat ons
leven zin heec.
Terwijl dienend leiderschap (Robert Greanleaf: Servant Leadership7) correspondeert met fase 3 leiderschap
ziet Jaworski behoece ontstaan aan fase 4 leiderschap: ze beschikken over de waarden van fase 3 leiders,
maar zijn gerijpt tot een meer omva^end en subCeler ontwikkelingsniveau. Ze leggen een vermogen tot
buitengewoon funcConeren en uitzonderlijke prestaCes aan de dag. Ze combineren een cogniCef begrip van
de wereld (verbeelding van de toekomst) met een sterk persoonlijk gevoel dat het mogelijk is om een in het
universum latent aanwezig sluimerend potenCeel te realiseren (aanbrengen sClzwijgende kennis: weten). Ze
handelen dus al vanuit een nieuwe wereldbeschouwing en zijn in staat om verschuivingen van het
heersende systeem van opvaqngen en overtuigingen mogelijk te maken. Leiders zijn in staat voorwaarden
te scheppen voor voorspelbare wonderen.
Leiderschap betekent dat ruimte geschapen wordt waarin mensen voortdurend hun opvaqngen over de
realiteit verdiepen en zodoende beter in staat zijn te parCciperen in de manier waarop de wereld zich
ontvouwt. Leiderschap gaat dus eigenlijk om het creëren van nieuwe realiteiten. Het sterker maken en
verrijken van betrokkenen zijn de nieuwe vormen om gezag te krijgen. Het reduceert mensen dus niet, maar
– in tegendeel – het maakt groei mogelijk.
De uiteindelijke zoektocht van de dienende leider is om in het eigen karakter de hulpbronnen te vinden en
aan te boren om zijn of haar doel te bereiken, de wijsheid en de kracht te vinden om anderen te dienen. Het
gaat om de roep te worden wie we bedoeld zijn te worden, de roep om ons levenspatroon te
verwezenlijken. Dat vereist ﬂexibiliteit, in de zin dat we direct en adequaat moeten reageren op welk
moment ook om te doen wat gedaan moet worden. Dan moet je dus loslaten en los komen van de gedachte
hoe die dingen gedaan zouden moeten worden. CreaCeve oriëntaCe is dus nodig: houd het doel in de gaten
en hecht je niet aan een speciaal proces (de van tevoren uitgesCppelde route) om dat doel te bereiken. Als
je focust op het doel, dan gaan de deuren open en komt ‘de verborgen hand op ons pad, zoals Jaworski
uitdrukt. Daarmee zijn we weer beland bij het begrip van synchroniciteit.

6

Twee mechanismen liggen hier aan ten grondslag: de zelfmanipulatie waarbij we ons zelf vertellen dat we dingen niet
voor elkaar krijgen als we niet hard werken (vgl. inspanningsverplichting, arbeidsethos, burnout) en het schuldgevoel
waarin we onszelf wijs maken dat we niet goed genoeg zijn. Deze beide mechanismen leiden af van de diepere aard van
echte betrokkenheid en echt commitment. Enerzijds dus dat we alles kunnen laten gebeuren en dus heel druk bezig zijn
met dingen waarvan we weten dat die geen enkele invloed hebben. Anderzijds het geloof dat we nergens invloed op
hebben en dat alles over ons heen komt. Het paradoxale verband tussen ons gevoel van hulpeloosheid en de
onophoudelijke activiteit bezig te zijn. We zijn bang dat we verdrinken als we stoppen, terwijl wanneer we ons werkelijk
ergens op betrekken we midden in de stroom blijken te zitten en ons mee kunnen laten voeren. In een staat van
commitment en overgave wordt onze ervaring van synchroniciteit manifest (Senge in voorwoord).
7 Greanleaf geeft aan dat alleen wanneer de morele vorming van leiders wordt gedragen door de keuze om te dienen de
hiërarchische macht die de leider scheidt van de geleiden niet corrumpeert. Deze optiek komt overeen met het principe
van de roeping die Richard Barrett onderscheidt op het hogere niveau van verantwoordelijkheid en sturing in
organisaties.
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Leven als samenleven = leerproces
Als we willen parCciperen in het zich ontvouwende wordingsproces van het universum dan moeten we het
leven toestaan door ons heen te stromen in plaats van het te beheersen. Dat is heel moeilijk, omdat we
onszelf uitdagingen stellen en daar coûte que coûte aan vast willen houden en daarvoor heel veel
inspanning verrichten. Daarmee maken we het onszelf lasCger dan nodig.
Ook het werk van Erich Fromm over lievebben geec veel inzicht in onszelf en hoe wij in onze samenleving
(nog) niet in staat zijn om onze diepste behoece – het opheﬀen van de ons alleen zijn en onze
afgescheidenheid – te realiseren. We zijn niet echt in staat ons te verbinden, lief te hebben volgens de
drieslag van zorg (acCeve betrokkenheid bij de ander), verantwoordelijkheid (inspelen op iemands fysieke
en psychische behoecen) en respect (toestaan dat anderen in hun eigen tempo kunnen groeien). In feite
zijn we eenzaam, maar we laten het zelf gebeuren en beginnen ons daar – gelukkig – ongemakkelijk bij te
voelen. We beginnen te beseﬀen dat we allemaal deel zijn van dezelfde wereld en dat besef groeit als je
ervaringen hebt van het één-zijn met elkaar en met de wereld. Je begint dan te beseﬀen dat grenzen
kunstmaCg zijn, vluchCg en doorzichCg in plaats van vast en ondoorzichCg. Dat inzicht en het onderliggende
gevoel zijn belangrijk voor ons voortbestaan. Deze oproep tot dienstbaarheid vereist grote moed, omdat we
moeten loslaten wat we hebben.
Mijn interpretaCe van Bohm is dat als je in de ﬂow bent alles vanuit een innerlijke rust lukt, maar dat zodra
het gaat om een te leveren prestaCe en het realiseren van een score, de ﬂow over is. Daarom zegt hij dat we
onze aandacht moeten richten op blokkades bij jezelf en bij anderen. Als je in staat zou zijn om met elkaar
aan de slag te gaan, dan ontstaan paden, nieuwe wegen en is het net alsof alle individuen opgaan in één
geest. Je handelt vanuit een bepaald bewustzijn, dat is waakzaam, zelwewust zodat je alert bent en de
gelegenheid grijpt wanneer die zich voordoet. Geduld, ﬂexibiliteit en acuut bewustzijn zijn nodig en
leerbaar.
Kiefer en Senge spreken over metanoïCsche organisaCes en deze opereren in de overtuiging dat ze hun
eigen lot kunnen bepalen; het Griekse woord metanoia betekent verandering van gedachte en het
verkrijgen van beter inzicht en verwijst dus naar de fundamentele verschuiving van begrip die het gewone
kennen en denken te boven gaat. In die zin sluit het aan bij wat Bohm over impliciete en expliciete orde
zegt. Vertaald naar onze situaCe, betekent het dat het gaat om lerende organisaCes die in staat zijn vanuit
nieuw inzicht te veranderen. Vanuit de inzichten van Spiral Dynamics is sprake van een volgende fase in het
evoluConaire proces waarbij sprake is van een natuurlijker organisaCevorm en een nieuwe inhoud geven
aan het democraCsche concept. Deze passen beter bij de ware aard van de mens en bij complexe systemen.
Naar mijn gevoel komen we hier in de buurt van de holacracy.
De belangrijkste leerervaring voor mensen en groepen is om over de van zich zelf gescheiden werkelijkheid
heen te springen en op diep niveau met elkaar in dialoog te zijn8 . En als je eenmaal die verschuiving naar
heelheid ervaart, is sprake van een volledig vertrouwen en ben je met elkaar in cadans, of zoals roeiers
zeggen: je beleec een moment of swing. De bewegingen zijn haast volmaakt synchroon en het lijkt alsof je
uit het water wordt opgeCld. Dat berust op luisteren naar elkaar en dat geec een onoverwinnelijk gevoel.
Een absoluut gevoel van eenheid en geluk. Wij noemen dat in onze sessies: moments of impact. Het
betekent het creëren van een intense betrokkenheid van de deelnemers op elkaar en het overwinnen van
blokkades. Zo ontstaat collecCef leiderschap, als een zich ontvouwend, generaCef proces, waarbij denken
deel heec aan het scheppen. Via dialoog construeer je niets, maar bewerkstellig je dat het al bestaande
manifest wordt. Dat is een ingrijpende verschuiving in ons bewustzijn en het bijzonder vind ik alCjd dat het
zo eenvoudig en voor de hand liggend is. Terug naar de eenvoud zou je de dialoog kunnen noemen. En dat
omdat het iets als geheel zien een heel ander bewustzijn veronderstelt dan dat je alleen maar deel bent.

8

Het Griekse Dialogos betekent tweespraak, gesprek, ideeënuitwisseling. Met name deze laatste betekenis is
interessant, omdat het verwijst naar een betekenis die door het gesprek heen stroomt. Dit geeft naar mijn gevoel mooi
aan dat sprake is van elkaar inspirerende elementen die met elkaar een zinvol geheel vormen. Inspiratie staat naar mijn
gevoel centraal. Het betekent niet dat mensen het met elkaar eens moeten zijn. Dialoog moedigt mensen aan te
participeren in een geheel van onderling aanvaarde betekenis dat tot harmonisch handelen leidt. Dat betekent dus dat je
bij een dialoog een speciale omgeving creëert die een ander soort relatie tussen delen mogelijk maakt. Die relatie wordt
gekenmerkt door hoge energie en intelligentie.
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Hier raken we Ken Wilber met zijn holons, waarbij het deel zowel deel is als geheel en het geheel weer deel
is van een groter geheel. Als je dat besec heb je meteen ook de noodzakelijke relaCverende houding die het
mogelijk maakt dat je je gelijkwaardig verhoudt tot de ander.
Voor mens in organisaCE is het nodig de discipline van dialoog regelmaCg te betrachten. Het geec mensen
de ruimte na te denken over het wezen van de acCviteiten; een ruimte waarin alle betrokkenen samen
worden gevoed door wat zich wil ontvouwen. Die dialogen betekenen ook dat je greep krijgt op
incoherenCes, dingen die niet kloppen.
RelaVe met Leergang en de ProeXuin
Leren vanuit de toekomst
Impact genereren is vanuit de onderlinge avankelijkheid samen zicht krijgen op het diepere gebied van de
heelheid en verbondenheid met elkaar en met alles.
Staat van commitment: dingen gaan vanzelf, er komt alCjd iets op ons pad wat ons verder helpt.
Dienend leiderschap: als we geroepen worden, moeten we dienen
Wij maken ontwikkeling mogelijk en richten de condiCes zo in dat we die groei uitlokken
Er is zoveel potenCe en talent, het gaat erom dat talent tot ontwikkeling te brengen. Belangrijke katalysator
is om het luisteren wat de ander te vertellen heec centraal te stellen. Op die manier krijgen de gevoelens
van de ander substanCe en richCng en ontwikkelt hij zich dus.
In de ﬂow komen en het gevoel hebben dat we op een hoger bewustzijnsniveau acteren (vgl. Bohm).
Geduld (uitstellen, niet meteen in de doe-stand), ﬂexibiliteit (meebewegen met de levensstroom) en acuut
bewustzijn (scherp bewust handelen op het moment NU) zijn leerbaar
Onze Levenslijn voorstelling is een manier om blokkades weg te laten vallen
Ik vergelijk onze leergang met het Wildernis experiment dat Jaworski in navolging van Hahn en de Outward
Bound beweging zonder dat we hiervan vooraf op de hoogte waren. Dit experiment bestaat uit een 5-tal
doelstellingen:
Versterken van het geloof in jezelf
Vertrouwen op de innerlijke hulpbronnen
Opbouwen van een diep vertrouwen en respect in de groep
Deelnemers in situaCes brengen dat ze grondig bij zichzelf te rade moeten gaan om naar de diepte van het
menselijk bewustzijn te worden gevoerd, terug naar het gemeenschappelijke oerbewustzijn waarin de hele
mensheid is ingevouwen
Leren hoe je je ﬂexibel kunt opstellen en aanpassen aan veranderingen en omstandigheden
De dialoog die wij vanuit respect en luisteren leren te voeren leidt inderdaad ook tot inzicht, energie, zin.
Wij merken dat dialoog niet alleen een programma onderdeel of methode, maar een manier van leven en
dat een transformerend eﬀect heec op veel mensen.
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Holacracy; de nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld van
Brian Robertson
‘Holocracy’ is een interessant boek over organiseren, strategie, sturen, leiderschap en vooral over het
aanleren van nieuw gedrag om met elkaar de beste resultaten te bereiken, die ook nog eens het meeste
voldoening geven. Holacracy verlaagt de druk en overbelasCng aan de top en het gevoel van vervreemding
in de andere lagen. Bovendien wordt het leervermogen van de organisaCe geïntroduceerd via de begrippen
ﬂexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Het boek stelt niet de mens als zodanig centraal, maar het te behalen doel met de kwaliteiten van mensen
die aanwezig zijn. Het boek bewijst dat implementaCe van een nieuw besturingssysteem een moeizaam
leerproces is dat steeds maar weer geoefend moet worden en daardoor steeds weer leidt tot vragen van
mensen: “Interessant, maar kan ik ook elementen van de ﬁlosoﬁe implementeren omdat het zo complex is
en mijn polsstok van beperkte lengte is?” Het antwoord van Robertson is stelselmaCg neen, omdat het gaat
over het grotere geheel. Aan het eind van het boek geec de auteur aan dat het systeem wel elementen
bevat die bruikbaar zijn als je niet de volledige transformaCe aangaat: verander je taal, herdeﬁnieer je
rolomschrijvingen, werk aan je organisaCe en niet alleen er in, stroomlijn je overleggen.
Het boek gaat niet zozeer om het verbeteren van een hoog doel als gemeenschapsvorming of
wereldburgerschap, maar om het zo eﬀecCef mogelijk realiseren van organisaCe doelstellingen: dat is de
scope van het boek. Het gaat niet om mensen maar om rollen en processen. Dat wil niet zeggen dat mensen
niet belangrijk zijn, in tegendeel zelfs. Robertson probeert aan te geven dat als je als organisaCe je rollen
hebt benoemd en je processen goed hebt georganiseerd rond – wat hij de grondwet noemt – het resultaat
van organiseren zo groot is dat de kwaliteit van leven vergroot wordt en het maatschappelijk resultaat
maximaal. Juist door aan te sluiten bij de kwaliteiten van mensen.
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Andere kijk op de werkelijkheid, een andere governance
In onze organisaCes wordt doorgaans weinig eﬀecCef omgesprongen met de vermogens die aanwezig zijn.
De mens is in staat om dissonanCe op te erken en het potenCeel voor verandering te zien, maar wonderlijk
genoeg gebeurt daar heel weinig mee. Terwijl de noodzaak ertoe zo groot is: de turbulenCe van de wereld
neemt in hoger tempo toe dan het aanpassingsvermogen van organisaCes (Gary Hemel, vgl. ook ﬁlmpje
Eddy Obeng). Invalshoek voor verandering is steeds dat er dingen niet lopen zoals we willen dat zouden
lopen. We ervaren daardoor spanning en deze verwijst naar een speciﬁek klooﬀ tussen de huidige
werkelijkheid en een vermoed potenCeel dat in de toekomst gerealiseerd kan worden met behulp van de
posiCeve energie die aanwezig is. Er is natuurlijk heel veel geschreven over aanpassingsvermogen,
ﬂexibiliteit, stakeholders oriëntaCe, werken in onzekerheid, etc., maar toepassing van elementen binnen het
bestaande paradigma leidt hooguit tot geïsoleerde deelaanpakken of zelfs tot verwerping van deze
Fremdkörper.
Een nieuw paradigma is dus nodig, de holacracy, als een uitgetest en voortdurende nieuwe sociale
technologie voor het leiden en handelen van een organisaCe. De holacracy bevat vier kernelementen:
• Een grondwet die de spelregels uiteenzet en de bevoegdheden herverdeelt
• Een nieuwe manier om een organisaCe te structureren en de rollen en gezagssferen binnen de
organisaCe te herdeﬁniëren
• Een uniek besluitvormingsproces om die rollen en bevoegdheden te updaten
• Een overlegproces om teams op één lijn te houden en gezamenlijk te werken aan doelrealisaCe
Intrigerend in de argumentaCe van Robertson is de uitspraak dat als bedrijven groeien de vernieuwing en
producCviteit per werknemer dalen, terwijl onderzoek aantoont dat eke keer dat een stad qua groo^e
verdubbelt de vernieuwing en producCviteit per ingezetene met 15% toenemen. Dan raak het verschil
tussen een bureaucraCe en een zelforganisaCe. In een stedelijke omgeving delenmensen ruimte en
middelen, ze hebben begrip voor territoriale begrenzingen en verantwoordelijkheden. Ze doen en vragen
niet steeds toestemming van de baas.
De grondwet van holacracy is dat de macht binnen een organisaCe niet berust bij een autocraCsche baas,
maar bij een wetgevend proces. Er is dus sprake van een verschuiving van persoonlijk leiderschap naar een
aan een grondwet ontleende macht. Holacracy zegt tegen de managers dat ze niet meer alle
verantwoordelijkheid hoeven te nemen en tegen de werknemer zegt het dat deze zowel de
verantwoordelijkheid als het gezag hebben om je eigen spanningen in iets posiCefs om te ze^en. Ze hebben
macht en bevoegdheid en die gaan gepaard met verantwoordelijkheden. Het proces moet zo gewoon
worden dat iedereen zich de vraag stelt “als dit mijn bedrijf was, wat zou ik dan doen?” De voormalige
bazen kunne zich meer focussen op de grote, creaCeve vragen over hoe doelstellingen van de organisaCe in
de wereld tot uiCng kunnen worden gebracht.
Als holacracy is geïnstalleerd, wordt governance gedistribueerd als een proces waarmee we binnen een
organisaCe macht of autoriteit toewijzen. Governance is dan niet meer de taak van de enkele leider, het
wordt een doorlopend proces dat in governance meeCngs (= roloverleggen) op teambasis begeleid en
ingevoerd. Governance verwijst naar het patroon hoe mensen zich organiseren. De werking is vrij
elementair: er dient zich iets aan, het wordt opgevat als duidelijk werk, maar om het realiseren worden
spanningen gesignaleerd die moeten worden verwerkt. Dat gebeurt in de eerste plaats in het werkoverleg
en daarna in het roloverleg, Daar wordt echt gewerkt aan het werk. Governance is in wezen het werken aan
een organisaCe en dat is een zaak waar iedereen bij betrokken is. Holacracy is governance van de
organisaCe door de mensen voor de doelstelling: wat wil je realiseren? En hoe eﬀecCef kan dat vanuit alle
werknemers.
Het proces van organiseren
Ellio^ Jacques, een organisaCetheoreCcus, onderscheidt naast de formele structuur (de harkjesstructuur
hoe wij denke dat hij is, terwijl hij mijlenver verwijderd is van de alledaagse gang van zaken), de bestaande
structuur die gevormd wordt door persoonlijke relaCes en bedrijfspoliCek en die rond normen zich
uitkristalliseert tot een onbewuste manier waarop we dingen doen en de natuurlijke structuur. Deze laatste
sluit op de meest natuurlijke wijze aan bij het werk en de doelstellingen van de organisaCe, of wel de
organisaCe ‘die er wil zijn’. Er is een spanning tussen de bestaande structuur die ‘is’ en de vereiste structuur
die zou kunnen zijn. In de Holocracy is wel structuur, maar die wordt voortdurend verﬁjnd en aangepast als
reacCe op de spanningen tussen hoe het werk werd uitgevoerd en hoe het het meeste eﬀecCef uitgevoerd
zou kunnen worden.
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De holocracy respecteert autonomie en maakt op elk niveau zelforganisaCe mogelijk. De inspiraCe vanuit
Arthur Koestler’s en Ken Wilber’s holons dringt zich op: een holon is een geheel, is autonoom, maar maakt
ook onderdeel uit van een groter geheel, zoals een orgaan een zelfstandig onderdeel is, maar ook deel
uitmaakt van het lichaam. Dat zien we in de natuur en de manier waarop de natuur zichzelf organiseert,
maar het geldt ook mensen in organisaCes: zij zijn afzonderlijke autonome wezens en acCef bijdragen aan
een organisaCe vanuit de rollen die zij vervullen. Speciﬁeke rollen hebben de bevoegdheid om bepaalde
taken uit te voeren en bepaalde doelen na te streven, net als de funcCe van cellen als onderdeel van een
orgaan of van een orgaan als onderdeel van het lichaam.
Bij holocracy gaat het om het organiseren van werk en is er voor mensen een grote ruimte om zich te
organiseren rond de rollen die ze vervullen; het zijn geen radertjes in een bedrijfsmachinerie, maar kunnen
op eigen verantwoordelijkheid te werk gaan. Met de introducCe van een rol dient zich ook de
respecCevelijke verantwoordelijkheid aan. Het gaat erom dat we geen verschillende verwach9ngen van
elkaar hebben, anders kunnen we onze taak niet uitvoeren en raakt iedereen gefrustreerd. Een eﬀecCef
proces van governance is nodig om de impliciete verwachCngen van anderen te tackelen. Dit moet expliciet
gedocumenteerd worden en kan niet ad hoc worden geïmplementeerd. Dus: expliciete rollen, deﬁniëring
van expliciete verantwoordelijkheden en toekennen van expliciete bevoegdheid aan de rollen. Dat betekent
afrekenen van het bekende impliciete en indirecte gedrag dat zo eigen is aan mensen die poliCek bedrijven
en voor (eigen)belang gaan, maar dit met de mantel der liefde bedekken. Vertrouwen wekkend is
helderheid verschaﬀen en mensen waarderen om hun roluitvoering. Conﬂicten binnen organisaCes gaan
vaak om conﬂicten tussen rollen en niet tussen mensen die rollen vervullen. Dat wordt vaak verward. De
houding moet zijn dat de spanning rond prioriteiten of verwachCngen van rollen zichtbaar moet worden in
het verhelderen ervan in het kader van het bijdragen aan het grotere geheel en wat je daar vanuit mag
verwachten. Rollen worden gedeﬁnieerd rond behoeXen van de organisaVe en vloeien voort uit de
talenten van mensen om die rollen te vervullen. Een rol kent drie elementen: doel, domeinen en
verantwoordelijkheden. Ze zijn dynamisch en bewegen mee met de Cjd en ze zijn gebaseerd op prakCsche
ervaring over welke acCviteiten binnen de organisaCe als nuqg worden ervaren. Op basis van spanningen
worden rollen verduidelijkt en verﬁjnd. Waar het dus om gaat is dat mensen zich afvragen of het om
verantwoordelijkheid gaat die voortvloeit uit de rol of dat het om mijn eigen impliciete verwachCng gaat.
Duidelijkheid in de organisaCe creëert een authenCeke machtsverdeling die ons allen de vrijheid geec een
goede leider te zijn terwijl we een rol vervullen, input en snelheid in balans moeten houden en een goede
volger zijn als de beslissing aan een ander toebehoort die de discussie a„apt om op grond van zijn/haar
oordeel een beslissing te nemen.
In een holarchie zijn de onderdelen/holons niet ondergeschikt aan de delen erboven, maar ze zijn
autonoom, hebben bevoegdheden en waarborgen de integriteit(!). Ee holon is dus zowel een
zelforganiserende eenheid als een onderdeel van een groter geheel. Het gaat niet meer om machtsrelaCes
tussen mensen, maar waar in het systeem (welke cirkel) werk moet gebeuren, of anders geformuleerd: wie
aan welke maatschappelijke opgave werkt.
Elke cirkel heec autonomie, bevoegdheden om zichzelf te organiseren en het werk van rollen te
coördineren en het werk van alle rollen te integreren. De communicaCe tussen subcirkels en supercirkels
verloopt via rep(resentaCve)links en leadlinks.
Eerstgenoemde brengt de belangrijkste ideeën uit de
subcirkel in bij de supercirkel en maakt daarmee beleid en
operaCe binnen de supercirkel sterker. De lead link komt
voort uit de supercirkel om de behoecen ervan te beharCgen
binnen de subcirkel. Het gaat daarbij om het in lijn brengen
met de doelstellingen, strategie en behoecen van de
omva^ender organisaCe/cirkel. Daarmee zijn twee zaken
geborgd: voeding vanuit het straatniveau naar het
systeemniveau èn handelen in lijn met het doel waar we voor
gaan. Daarnaast zijn er de crosslinks die parallelle cirkels
verbinden die niet bij elkaar in de buurt vertoeven.
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Governance bij de kop
HolocraCe richt zich zowel op het dagelijkse werk als op governance. Governance heec betrekking op
roloverleg, niet op operaConeel werkoverleg. Het gaat daarbij om complexe, gedetailleerde regels en
processen, waarin discipline geoefend wordt om zich vrij te kunnen voelen. Governance gaat over
roldeﬁniCe en aanpassen en uitsCppelen van beleid (een beleidsafspraak heec te maken met het
toekennen of beperken van bevoegdheden m.b.t. he domein van een cirkel) te maken. Naast deelnemers
heb je alCjd te maken met een facilitator die governance en operaCe in overeenstemming brengt met de
grondwet en een secretaris die de formele documentaCe van de cirkel beheert en stabiliseert. Het proces
van integraCeve besluitvorming bestaat uit een bepaalde volgorde die ervoor zorgt dat maximale, zakelijke
input wordt geleverd waarmee je verder kunt komen: indienen van een voorstel à stellen van
verhelderende vragen à reacCeronde à wijzigen en verhelderen à bezwaren à integraCe à nieuwe
voorstel à bezwaren. Als alle bezwaren zijn ingediend en getoetst ben je klaar om de overblijvende geldige
bezwaren te integreren in een aangepast voorstel. Alles is dus gericht op een eﬀecCeve werkwijze om bij te
dragen aan het oplossing van de spanning tussen huidig gebrekkig funcConeren en toekomsCg beter
funcConeren. RegelmaCg roloverleg kan patronen veranderen en de helderheid en behendigheid van
organisaCes ingrijpend verbeteren. Het leidt tot inzicht en integraCe van uiteenlopende standpunten, maar
vooral op het eﬀect van het resultaat van overleg op de dagelijkse acCviteiten. Dan moet je dus weten wat
de bevoegdheden zijn die bij de rollen passen. Weet je dat dan ben je beheerder van de rol en mag je de
autoriteit aanwenden ten behoeve van je doelstellingen.
Good governance staat tegenover top downorganisaCes die met hun aanpak kunnen voorspellen en
beheersen9, maar hun Cjd verdoen met vergaderen, verwarring zaaien en onduidelijkheid oogsten. Heldere
governance geec ruimte aan eigen inzichten om de rollen opCmaal te acCveren en de taken goed uit te
voeren. Kenmerkend voor de aanpak is dat je geen project doet met een hele lijst van af te werken stappen
met afvinklijsten en ook niet dat je uitgaat van een vage visie, maar dat je stap voor stap acCe onderneemt
en acast of de stappen bijdragen aan het doel. Denk dus steeds vanuit eerstvolgende acCes, maar wel in
het perspecCef van een doel. Het legt de verantwoordelijkheid neer bij zelfmanagement, dat houdt onder
meer in: spanningen waarnemen en verwerken rond doelstellingen en verantwoordelijkheden, verwerken
van verantwoordelijkheden, projecten aan de gang houden, projecten en eerst volgende acCes bijhouden,
aandacht en middelen toewijzen.
De holocracy is een combinaCe van individuele verantwoordelijkheid, teamtransparanCe en ﬂexibele en
snelle werkoverleggen. Oplossingen worden sneller en harmonieuzer gevonden en als iets niet lukt kun je
de spanningen zo verwerken dat je de bevoegdheden en vrijheid hebt die nodig is om je zaakjes snel voor
elkaar te krijgen.
In de holocracy is de rol van facilitator essenCeel, hij is een soort scheidsrechter die er is om het proces te
beschermen, want het proces geec mensen de kans om voor zichzelf te zorgen. Het proces beschermt het
vermogen van de indiener om een spanning op te lossen en waarborgt dat anderen kunnen voorkomen dat
elders problemen worden gecreëerd. Wie het proces schendt, schendt de ruimte van de indiener om op
een veilige manier een oplossing voor zijn spanning te zoeken. Dat facilitator moet dat voorkomen. Hij
schept ruimte waarbinnen het proces zijn werk kan doen. Kortom: hij is niet gericht op het steunen van
mensen of voor hen op te komen. In die zin is de vergelijking met de scheidsrechten bij een spel heel
treﬀend. Trouwens ook het feit dat het niet meer om arbeid gaat (oude Cjd), maar om werk en handelen
(nieuwe Cjd). Als scheidsrechter dien je het spel, niet de spelers. Daardoor kan de organisaCe zich
voortdurend ontwikkelen. Het is dus juist géén persoonlijke op consensus gerichte benadering, maar een
echte procesbenadering. Het gaat erom de belemmering te verwijderen in het belang van de rol van de
indiener. Die belemmeringen zijn vaak verpakt, zodat het bijvoorbeeld lijkt alsof het om het algemeen
belang gaat, terwijl het om persoonlijk belang gaat of wanneer gekozen wordt voor een te algemene insteek
die verder gaat dan de taken en verantwoordelijkheden van de indiener.

9

In deze topdown en beheersingsfilosofie worden deadlines gesteld die veronderstellen dat je lijstje zo maar kan
afwerken. De vraag ‘wanneer is het klaar?’ veronderstelt de illusie van controle. Als we doorlopend beloven wanneer iets
klaar zal zijn, gaan we voorbij onze eigen afwegingen om de juiste keuzes te maken en in te spelen op nieuwe situaties.
In plaats van deadline denken en te hopen dat die haalbaar zijn, is het handiger vragen te stellen en eventueel invloed
uit te oefenen op de prioritering. In plaats van mensen verantwoordelijk te stellen voor resultaten die vaak afhankelijk zijn
van veel andere factoren die je niet in de hand hebt, roept de holocracy mensen op verantwoorde keuzes te maken bij
het aansturen op resultaten. Daarmee behoud je dus zelf de regie.
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Governance heec te maken met de verwerking van spanningen ten bate van onze rollen, die uiteindelijk ten
dienste staan van de doelstellingen van de organisaCe; je wijst met governance geen middelen toe, maar
werkt aan bewustzijn. Je deﬁnieert waar het werk wordt verricht en wiens taak het is om te bedenken welk
gedeelte van haar beschikbare middelen eraan besteed wordt met inachtneming van alle andere zaken die
op die middelen een beroep kunnen doen. Dat betekent dat mensen zelf de baas zijn over hun schaarse Cjd.
Door een helder gedeﬁnieerd proces van governance kan voorkomen worden dat negaCeve verhalen over
anderen bedacht worden, dat men elkaar verwijten maakt of dat onuitgesproken verwachCngen met elkaar
botsen of dat mensen onder druk worden gezet om zich te scharen achter impliciete verwachCngen door
spelletjes te spelen of consensus te bouwen.
Als er geen sprake is van een heldhacig leiderschap dan moeten er andere manieren zijn om onze
acCviteiten met elkaar in overeenstemming te brengen en om te bepalen wat nodig is om de doelstellingen
te realiseren. Een goede strategie helpt dagelijks betere beslissingen te nemen over de prioriteiten die we
stellen en de operaConele paden die we kiezen. Strategie heec met een gerichtheid op de toekomst te
maken, maar toekomstverwachCngen zijn zeer onbetrouwbaar omdat we de toekomst niet begrijpen en
plannen maken daarom op schijn berust. Alleen een goede leider accepteert de inherente onzekerheid van
de toekomst en legt daarom nadruk op leren en aanpassen in plaats van op voorspellen en plannen.
Strategie in tradiConele organisaCes berust dus op voorspellen en beheersen. In dat denken bepaalt de
strategie de doelstellingen en sCppelt het pad uit dat we in die richCng willen nemen. Door in die
zogenaamde kenbaarheid van de toekomst te blijven hangen, beperken we ons vermogen om in het huidige
moment de werkelijkheid waar te nemen en erop te reageren. De verbondenheid met de toekomst dat je
bijvoorbeeld over x jaar y bereikt hebt beperkt je ontvankelijkheid en ﬂexibiliteit. In de holacracy maak je
gebruik van een dynamisch stuurparadigma, dat wil zeggen voortdurend aanpassingen plegen in het licht
van zinnige feedback, dat is dus veel organischer. Wel het doel voor ogen houden, maar met beide benen in
het hier-en-nu zi^en en zoeken naar de beste oplossingen voor de zich aandienende problemen. Naar mijn
gevoel is sprake van een mix van pragmaCsme (het beste kiezen bij wat zich aandient) en idealisme (streven
naar verbetering vanuit een weggelegen doel). Het is een kwesCe van anders omgaan met voorspellingen
en plannen. De basisregel van governance in de holacracy is, is dat elk besluit op elk moment kan worden
herzien. Daardoor ben je niet te veel bezig met discussie en planning, maar bekijk je kriCsch of de genomen
beslissingen goed zijn (testen) en bijstellingen behoeven (leren). Dat doe je door een stap achteruit te
ze=en om te kijken naar de bredere context: het terrein en de op9es die we voor ons hebben. Hieruit
kunnen we dan een richtlijn formuleren. Dit is precies wat wij met onze leergang doen. Begrip krijgen voor
een betere context is iets anders dan voorspellen hoe de toekomsCge werkelijkheid zal zijn. Dit soort
overleggen gaan dus niet om het zoeken naar een speciﬁek plan, maar om te komen tot goede richtlijnen
voorondersteuning bij het nemen van beslissingen, ze sCppelen niet de goed koers uit, maar voorzien het
team van het juiste kompas dat hen Cjdens de reis kan helpen. Het proces van zo’n strategie-overleg bestaat
uit :
• check-in (aanwezigen krijgen de gelegenheid om op te merken en te delen wat hen aﬂeidt, zodat
het team in het moment komt en gefocust raakt en kan overgaan tot de te bespreken kwesCes)
• oriëntaCe (doelstellingen, domeinen en verantwoordelijkheid van de cirkel en door de supercirkel
vastgestelde strategieën)
• retrospecCef (nadenken over hoe je in het huidige moment bent beland en hoe het huidige
landschap eruit ziet)
• strategie genereren (wat zijn redelijkerwijs zaken die we vanuit de prakCjk kunnen benadrukken om
die spanning te verwerken)
• strategie uitwerken (als de nieuwe strategieën zijn vastgesteld, neemt iedere deelnemer de Cjd om
na te gaan wat hij vanuit zijn rol kan doen om de nieuwe strategie beter uit te voeren à van nieuwe
acCes, projecten)
• check-out (ronde van afsluitende overwegingen, delen van overpeinzingen met de anderen)
Zo’n proces van dynamische sturing veronderstelt meer dan nieuwe principes van geïnspireerd leiderschap.
Wat je op die manier doet, is de evoluCe naar binnen halen in je eigen team stappen ze^en op het gebied
van diﬀerenCaCe, selecCe en ampliﬁcaCe. Als een ontwerp niet ideaal is met oog op een bepaalde
doelstelling dan zullen zich spanningen voordoen. Met ons vermogen kunnen we die waarnemen en in rol
overleggen verwerken. Steeds verwerken we één spanning.
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De essenVe van holacracy
Holacracy betekent dus een grondige aanpassing van een organisaCe richCng een nieuwe
machtsstructuur10 . Dat betekent dus ook dat als je ermee aan de slag gaat, dat het invloed heec op je hele
organisaCe en dat je er geen onderdelen uit kunt pikken: alles haakt op elkaar in, omdat het opgezet is
vanuit het doel van de organisaCe. Het is een systeem van gedistribueerde autoriteit waarin iedereen
elkaars gelijke is. Toch is het goed dat als je nog niet klaar bent voor de volledige transformaCe, dat je al wel
vast op onderdelen aan de slag kunt door:
• Taal en cultuur te veranderen: praat niet meer over problemen en oplossingen, maar over
spanningen en verwerking dat wil zeggen dat sprake is van een stap voor stap verbeterproces, een
reis zonder einde. Het gaat niet om klaagzangen, maar om voorstellen: hoe meer hoe beter. Dus
vraag om voorstellen en vraag naar bezwaren als redenen die het voorstel schade zouden kunnen
berokkenen.
• De rolomschrijvingen te herdeﬁniëren: een rol is geen persoon en een persoon kan meerdere rollen
hebben. Deze en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden moeten helder worden
gedeﬁnieerd, daarmee voorkom je dat je elkaar voor de voeten loopt. Rollen zijn dankzij het proces
van governance aan voortdurende verandering onderhevig, zodat de beschrijvingen relevant en
bruikbaar blijven. Dus steeds toetsen aan de werkelijkheid.
• Niet alleen in, maar ook aan je organisaCe te werken: aan je organisaCe werken is governance
bedrijven. Dus als je Cjd en aandacht besteedt aan verbetering van de samenwerking binnen je
team dan ben je bezig met goverance. Wat kan helpen is als je met je collega’s de vraag stelt: “wat
zou ik doen als het mijn bedrijf zou zijn, of als we van voren af aan zouden kunnen beginnen?”
• Je overleggen te stroomlijnen: via check in en check out, het ter plekke agenderen, de vraag steeds
te stellen ‘wat heb je nodig’, één spanning tegelijk afwerken (gerelateerde problemen als losse
agendapunten opvoeren) en integraCef te besluiten krijg je een andere structuur en dynamiek.
Als de heroïsche leiders merken dat er iets gaande is, dat hij een glimp opvangt van waar hij naar op zoek is,
is de reacCe vaak een mengeling van angst en opluchCng. Dit is het sleutelmoment om over te stappen naar
holacracy. Dat veronderstelt dat hij met een zekere afstandelijkheid en objecCviteit waarneemt en het
proces vertrouwt en los laat. Hij ziet dan in dat mensen in staat zijn situaCes op te lossen, ook als hij zijn
gezag niet laat gelden. Hoe altruïsCsch, zorgzaam en charismaCsch hij ook is. Holcracy steunt niet op het
vermogen van eenlingen om voortdurend een groot leider te zijn; het steunt op ieders vermogen om soms
een goed leider te zijn. Iedereen is leider in zijn of haar rollen. Iedereen is partner en partnerschap wordt
geregeerd door de grondwet van holacracy. Holacracy stelt je in staat je eigen problemen op te lossen: al
onze spanningen kunnen tot betekenisvolle verandering worden verwerkt. Het is het doorsnijden van de
ouder-kindrelaCe. Iedereen is verantwoordelijk. Holacracy helpt om over te stappen van een cultuur waarin
alles van bepaalde personen avangt naar één waarin alles gebeurt op basis van rollen en processen.
Holacrarcy probeert niet mensen en culturen te veranderen, maar schept de voorwaarden waaronder
personen en culturen zich op natuurlijke wijze kunnen ontplooien. Het gaat dus om organisaCes en
doelstellingen, niet om mensen, verlangens en behoecen. Het gaat niet om consensus maar om datgene
dat nodig is om te voorzien in de concrete behoecen. Als iedereen bezig is met het hogere doel en doet wat
ze moeten doen, dan komt de cultuur vanzelf te voorschijn.

10

In http://holacracy.org/assessment vind je een gratis online beoordeling over hoe je een nieuwe cirkel in je organisatie
moet faciliteren. Voor leidinggevenden is de grondwet in www.holacracy.org/constitution beschikbaar.
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Holacracy maakt een helder onderscheid tussen de vier ruimten en respecteert de gepaste grenzen, zo
kunnen de ruimten naast elkaar bestaan zonder elkaar te overheersen. Het gaat om onavankelijke, maar
geïntegreerde ruimten, waarbij:
• De persoonlijke ruimte te maken heec met je
persoonlijke waarden, passies, talenten, ambiCes en
idenCteit
• De stamruimte te maken heec met onze interacCe en
waarden, cultuur, taal en het toekennen van
betekenis.
• De rolruimte is de ruimte waarin we i onze rollen en
als rentmeester van die rollen acCe ondernemen om
de doelstellingen na te streven en de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering te nemen
• De organisaCeruimte is het resultaat van
samenwerking tussen de rollen en het beheer van
rollen ten dienste van de organisaCedoelstellingen.
Het mooie van holacracy is dat het zowel autonomie laat zien, maar tegelijkerCjd de verbinding van de
onderdelen laat zien en dat sprake is van verschillende schaalniveaus. Het verhaal komt erg overeen met de
ﬁlosoﬁe van Ken Wilber, waarin enerzijds de vier segmenten IK-het-Het-Wij zichtbaar worden in
bovenstaande ﬁguur, maar waarbij tevens de organisaCe groeikracht, diﬀerenCaCe en integraCe gekoppeld
worden aan verschillende niveaus. Is bij Wilber sprake van een evoluConair proces van groei en
ontwikkeling door de Cjd, bij Robertson gaat het om de schaalniveaus binnen een organisaCeproces.
Mooie hoofdstukintro’s
Hoofdstuk 1 begint met de uitspraak van Malcolm Gladwell in “Wat de hond zag”: “Als iedereen buiten het
kader moet denken, is er misschien iets mis met het kader”.
Thomas Babington Macauly heec over zijn boek over Milton een vanzelfsprekende, maar steeds weer te
overdenken uitspraak gedaan: “een goede grondwet is oneindig veel belangrijker dan de beste despoot”
In ‘The philosophy of Atomism’ schrijc Bertrand Russell dat “Alles is vaag in een mate waarvan je je pas
bewust wordt als je probeert het exact te maken”.
Frank Herbert in Chapterhouse: Dune schrijc “Streef naar vrijheid en je wordt gevangene van je verlangens.
Streef naar discipline en je vindt vrijheid”
Gary Hamel in “The Core Incompetencies of the CorporaCon”: “alle grote organisaCes hebben te kampen
met allerhande aangeboren ziektes die je niet kunt genezen door stukje bij beetje therapie toe te passen”
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Als je wilt winnen, moet je niet willen winnen van Eric Bartels
Eric Bartels heec het in zijn boek over meester- en niet-meesterleiderschap over de zogenaamde inner
WHY-vraag: wat is nu datgene waardoor ik geraakt wordt om iets (anders) te gaan doen. Dat is heel
persoonlijk en daarom lopen we er vaak omheen en antwoorden op de vraag wie we zijn in termen van wat
we doen, en hoe we het doen. Zingeving, richCng en waarom passen niet in onze empirische en
materialisCsche openbare werkelijkheid van alledag.
Drive van Bartels is om eindelijk het potenCeel van mens en mensheid
beter te gebruiken in plaats van alleen te kijken naar geld en middelen.
Leiderschap is volgens Bartels anderen of jezelf zover krijgen eﬀecCef
een bepaalde kant op te gaan binnen de zich aandienende
omstandigheden. Een aantal aspecten vallen aan deze deﬁniCe op:
•
•
•
•

anderen / jezelf zover krijgen: het bewustzijn en de bereidheid
eﬀec6ef: met resultaat
een bepaalde kant: kiezen uit mogelijkheden, richCng kiezen
aandienende omstandigheden: context van waar en wanneer en oog hebben voor de kansen die er
liggen

Leiderschap is de kunst van richCnggevend besturen van de omstandigheden.
Bij meesterleiders zijn zien (visie, creaCviteit, fantasie), inspireren (empathie, charisma, humor) en sturen
(kennis, intuïCe, pragmaCsme) coherent en congruent. Leiderschap heec dus primair met betekenisgeving
en zingeving en roeping te maken (vgl. Barre^).
Meesterleiders:
• Hebben hun gewilde handelingen volledig in lijn weten te brengen met hun innerlijke waarom
• Zijn gericht op de Ander in plaats van op het zelf en doen dat ten opzichte van niet-meesterleiders
met vanzelfsprekendheid en gemak, ze zijn niet uit op winnen, maar winnen daardoor vaak juist
wel> winnen is niet het moCef maar het eﬀect. Het perfect uitvoeren van de handeling is je moCef.
Het gaat dus niet om toekomsCge beloning, maar om beloning in de handeling zelf.
• Werken van binnen naar buiten, dat wil zeggen dat ze vanuit hun innerlijke Why werken in plaats
vanuit de veronderstelde raConele markeCng
• Vertrouwen op hun hart en intuïCe en durven deze te volgen, ontdekken onderweg allerlei dingen
en geloven dat ze een missie hebben
• Hebben een neus voor de problemen die er werkelijk toe doen, ze hebben een neus voor
ontwerpfouten in de werkelijkheid à het zijn waarom-leiders omdat ze een droom hebben, kansen
zien en informeel leiderschap ontwikkelen
• Maken opCmaal gebruik van hun intuïCe, ze hebben een contextualiseringsvermogen en zijn in
staat om in elke context adequaat in te spelen
• Beheersen de kunst van het laten ontstaan en maken ruimte voor hun intuïCe
• Hanteren als doel het geven en door te geven krijg je. Maak je mooie diensten of producten en geef
je die, dan krijg je daarna pas. Krijgen is dus niet het doel.
• Een betere wereld drijc meester-leiders, maar tegelijkerCjd beleven klanten wat
• Hebben een wereldbeeld dat ze voor anderen willen realiseren, de overgang van is-staan naar
beter-staat
• Werkt vanuit het innerlijke waarom en is gericht op geven aan de wereld i^ niet-meesterleiders die
vanuit het uiterlijke waarom werken en gericht zijn op krijgen
• Werken vanuit de sClkracht, het één worden met het moment, een dusdanige helderheid en visie
dat focus vanuit de wil niet meer nodig is
• Hebben sClkracht dat wil zeggen hebben een strategie van verwondering. De persoon heec
geldingsdrang, woede en angst achter zich gelaten en heec een open, nieuwsgierige houding
aangenomen; hij wordt niet meer door ego en de wil geleid, maar door het innerlijke waarom van
zichzelf, team of organisaCe te realiseren. SClkracht is de “juiste aanwezigheid” (verhaal van
Marianne Timmer in Nagano in 1998 toen alles klopte en zij focus en concentraCe had en zich
gewaar was à in de ﬂow en mindful)
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•
•
•
•

Zijn één met het geheel en denken, doen en nemen systemisch waar in plaats van symptomisch (bv.
“we hebben een innovaCeafdeling”)
Focussen, gaan naar de kern der dingen, en gaan uit van eenvoud. Het gaat om de perfecte
handeling. Aandacht is gericht op het hier-en-nu en niet op morgen (het winnen)
Zijn geen product van hun geschiedenis, die er overigens wel toe doet en invloed heec, maar de
mens heec de mogelijkheid te kiezen, uit te proberen, te falen en opnieuw te proberen
Zijn intrinsiek gemoCveerd en niet door beloning of straﬀen.

Van grote invloed is visie van Victor Frankl, die op grond van zijn ervaringen in het concentraCekamp
Dachau stelt dat de betekenis van ons bestaan niet buiten onszelf gevonden kan worden, maar in onszelf. In
navolging van Nietzsche: hij die een waarom heec om voor te leven, kan bijna elk hoe verdragen (vgl.
overleven van Dachau door denkbeeldig in gesprek te zijn met zijn vrouw, Frankl was niet bezig met
persoonlijk overleven, maar was gericht op anderen)). Betekenis is de belangrijkste drijfveer voor mensen:
de wil-tot-betekenis. De logo-therapie van Frankl richt zich veeleer op de toekomst, op de taken en zinvolle
doelstellingen die de paCënt in zijn toekomst zal moeten verwezenlijken. Daarmee is er ook een link met
Scharmer die de toekomst dichterbij haalt. Het eigen bestaan dient niet te worden gekozen, maar gevonden
(VinNDT). We zijn dus geen onbeschreven bladeren, maar met betekenis gevulde wezens. Het leven heec
richCng door de actualisaCe van een innerlijk potenCeel. Dat potenCeel is volgens Frankl alCjd gericht op
een betekenis voor de wereld. Het betekent niet dat het gericht moet zijn op zelfactualisaCe, maar dat
zelfactualisaCe het gevolg moet zijn van het gericht zijn op het dienen van de wereld. Hierbij dient zich
meteen het missie en Why-vraagstuk aan: het ten diensten zijn van het grotere geheel waar wij deel van
zijn.
Werken is geen acCviteit om geld te verdienen, maar is zelfactualisaCe, het manifesteren van je innerlijke
betekenis voor de wereld. Het blijkt ook dat mensen die werken zien als een directe mogelijkheid om de
wereld te verbeteren in plaats van geld te verdienen om daarmee behoecen te bevredigen meer
voldoening hebben en geluk en zingeving in hun leven bereiken.

Leerervaringen cursus:
• Overbruggen van tegenstellingen, daarmee beheers je een aspect van het meester-leiderschap
• Mensen beter voor te bereiden op wat gaat komen, door te ontleden, maar vooral door samenhang
aan te brengen en daardoor beter inzicht te krijgen in situaCe en hoe jij daar in staat.
• www.innerwhy.com een waarom-test
• Ons traject is gericht geweest op meer aandacht voor How en vooral Why vanuit de verwondering
en op die manier bijdragen aan zelf-actualisaCe
• Eigen verantwoordelijkheid nemen in plaats van afgeven op de omgeving
• Zoeken naar een sleutelgewoonte om paradox, dilemma of illusie op te lossen
• Wat hebben jullie gevonden, wat heec beantwoord aan jullie innerlijke why.
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Neem de Vjd; overleven in de to-go maatschappij van Koen Haegens
Het boek van Koen Haegens is relevant, omdat er aanwijzingen zijn dat Cjd de sociale kwesCe gaat worden
in de 21e eeuw. Het is een oproep om van onderaf iniCaCef te nemen om echt baas te worden van de eigen
Cjd. In het boek geec hij een cultuurﬁlosoﬁsche beschrijving van hoe wij om gaan met Cjd en wat dat over
onszelf zegt en wat we kennelijk belangrijk zijn gaan vinden. We zijn gevangen geraakt en hebben onszelf
gevangen gezet door Cjd in termen van geld uit te drukken, terwijl Cjd ook genoten kan worden: door te
ontmoeten (luisteren naar mensen), door te aanschouwen (schoonheid van kunst), door te spelen (samen
met mensen). De grote paradox in onze samenleving is dat we ondanks de introducCe van Cjdbesparende
technieken geen gebruik hebben gemaakt van de Cjdswinst die dat oplevert. In tegendeel: er komt steeds
meer bij.
Het boek gaat over de concurrerende Cjdbegrippen – de Chronos, die alles in Cjdeenheden uitdrukt en de
Kairos, de onregelmaCge, innerlijke Cjd, de gevoelsCjd – waarbij het eerste Cjdsbegrip steeds weer aan het
langste eind trekt. Als ons werkritme vestoord wordt door een enorme sneeuwstorm, dan trekken we ons
niet terug en gaan we leuke dingen doen, neen, we proberen toch op het werk te komen en zijn boos op de
spoorwegen, waterstaat, etc. Kortom, we kunnen niet omgaan met vertraging van de Cjd en vallen terug op
blind acCvisme. De Cjd als duur (Bergson, Proust) is geen objecCeve Cjd, maar een subjecCeve, ervaren Cjd:
deze is meer in harmonie met onszelf en met de fysieke wereld om ons heen. Soms vliegt de Cjd, soms lijkt
een minuut een eeuwigheid te duren.
Vanuit de feitelijkheid kan worden gezegd dat sinds begin jaren ’90 de ervaren werkstress sterk is
toegenomen, ongeveer 1:8 werknemers heec een burn-out gehad. De sCjging van werkdruk en het aantal
stress-gerelateerde aandoeningen gaan gelijk op en de vraag naar de verklaring hiervoor ligt op de loer. Niet
alleen de tempoverhogende globalisering speelt een rol, maar ook de revoluCe van Cjd a.g.v. het nieuwe
kapitalisme. Een kleinere en snellere wereld. Volgens David Harvey zijn globalisering en versnelling twee
kanten van dezelfde medaille: Cme space compression, waarbij Cjd en ruimte worden samengedrukt.
Afstanden worden korter en communicaCe gaat sneller (www). De versnelling blijkt een eﬀecCeve manier
om de producCe op peil te houden. Door meer wegwerparCkelen te maken of in elk geval arCkelen die
minder goed zijn, wordt de consument gedwongen om te blijven kopen en daarmee de omzetsnelheid voor
bedrijven te vergroten en de winst te garanderen. Door reclame worden consumenten bovendien,
ingegeven door hebzucht, om steeds weer het nieuwste van het nieuwste aan te schaﬀen. Daar komt dan
ook nog bij dat het hebben van schuld geen zonde meer is, maar er gewoon bij hoort. De consument
consumeert dus veel en vaak. Het systeem is gericht op groei in plaats van kwaliteit. Het moderne
kapitalisme is niet alleen gebaseerd op meer produceren, maar ook op meer werken (meer ﬂexibiliteit leidt
tot een grotere beschikbaarheid voor de “baas op afstand” dus een grotere producCeCjd die niet beloond
wordt en een kortere arbeidsCjd die wel beloond wordt: het neo-liberalisme plundert onze vrije Cjd), zowel
in Cjdsduur gemeten, als qua organisaCe van Cjd van het werk. Dat heet CjdverdichCng: meer taken moeten
gelijkCjdig worden aangepakt (mulC-tasken), just in Cme personeel, kortom: ﬂexibilisering. Het kapitalisme
heec zich sterk vernieuwt als gevolg van de linkse beweging die opkwam voor autonomie en het zelf
regelen van werkCjden, in de prakCjk dat als men meer zeggenschap heec dat er ook meer en met meer
plezier gewerkt wordt. Dat geldt vooral voor de hoger opgeleiden (voorbeeld IT-sector).
Vrijheid en individuele verantwoordelijkheid zijn dus onderdeel van het nieuwe kapitalisme geworden, maar
gelijkheid en economische democraCe niet. Maar feit is wel dat de nieuwe Cjdsdiscipline tegenwoordig
meer van binnenuit komt. De beloce van vrijheid en onavankelijkheid heec ons de neo-liberale
Cjdsnormen voor een doel doen internaliseren.: we zijn prikklok en opzichter tegelijk geworden. Er wordt
dus niet meer gestuurd op inzet, maar in de kenniseconomie wordt gestuurd op targets. Maar de nadelen
van het Nieuwe Werken worden steeds duidelijker zichtbaar: fysieke en morele uitbuiCng, stress, burn out,
vaststellen van onrealisCsche doelen. Leidinggevenden zijn vaak niet in staat om verantwoordelijkheden te
nemen. Het gaat niet alleen om het stellen van doelen, maar ook hoe die te bereiken en welke middelen
daarvoor nodig zijn. Ze zijn vaak niet in staat om gezonde, tevreden mensen op het werk te hebben;
mensen die vertrouwen hebben in de toekomst. TijdsverdichCng is een strategie geweest die op zijn
grenzen stuit.
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Rosa spreekt van een Cjdscrisis waarin we zi^en en dat heec te maken met het tempo van ons leven, met
name ons stedelijke leven. Hij deﬁnieert het als de hoeveelheid acCviteiten die mensen uitvoeren, het
aantal ervaringen dat ze doormaken of de ontmoeCngen die ze hebben, per Cjdseenheid. De moderne
samenleving streec naar groei (meer goederen, meer informaCe, meer reizen, meer contacten), maar
daarvoor staat steeds dezelfde Cjd ter beschikking. Met als gevolg dat we per contact, of per opgave, steeds
minder Cjd hebben. Naast een hoger levenstempo is er ook sprake van een ander ritme; minder collecCeve
ritmes en meer individuele ritmes (dezelfde dingen worden op verschillende Cjden gedaan). Voor de starre
ritmes lijkt meer keuzevrijheid in de plaats gekomen, maar tegenover de voorspelbaarheid staat
onzekerheid, tegenover vrijheid staat energieverlies. De Cjd in het verleden was meer cyclisch en is nu
schaars gemaakt.
Haegens introduceert het begrip ‘moderne tegelijkerCjd’, die zich op drie niveaus afspeelt: gelijkCjdig doen
van acCviteiten (mulCtasken), tegelijkerCjd acCef in verschillende levenssferen, de volgorde van de fasen in
je leven liggen ook niet meer vast. In feite zijn we niet meer vrij door de tempoversnelling, de
tegelijkerCjdheid, de verdwenen maatschappelijke ritmes.
Zodra we ons hebben overgeleverd aan de nieuwe logica van “meer leven in dezelfde Cjd” zi^en we in de
fuik en kunnen we niet meer terug, omdat status, geld en ervaringen als wortels van de versnelling stokken
blijken te zijn waardoor we gedwongen worden.
Het overspannen werken begint al bij het overspannen opvoeden, ouders willen meer uit de opvoeding van
kinderen halen omdat ze beste met hen voor hebben en hen willen voorbereiden op een goede toekomst.
De angst achterop te raken en de samenleving die gebaseerd is op concurrenCe (in plaats van op creaCviteit
en samenwerking) zorgen ervoor dat men niet meer terug lijkt te kunnen. In dat denken past ook de angst
voor uitglijders, missers, mislukkingen, oponthoud en misstappen. Ons systeem, ons onderwijs is daar niet
op gericht. We willen steeds meer leren in een kortere Cjd. We willen als ouder beschermend optreden en
uitglijers van onze kinderen voorkomen. Het gevolg is dat we in onze samenleving overgevoelig zijn
geworden voor afwijkingen in de ontwikkeling van de kinderen. Door tempoversnelling in de opvoeding is er
steeds minder ruimte voor achterstanden en afwijkingen en wordt er eerder over problemen gesproken.
Mijns inziens is onze samenleving – paradoxaal genoeg – gericht op zowel het sturen op gemiddelden als op
sublieme prestaCes. Geen Cjd voor leren (in plaats van kennis proppen, vgl. downloaden) op een hoger
niveau dus!
Deze Cjd kan worden getypeerd als angst voor de toekomst,
omdat die niet gepland kan worden, er is geen lange termijn
perspecCef en geen zingevend perspecCef. We zijn wel
voortdurend acCef en in beweging, maar waarnaar toe en
waartoe??? Daar zit iets geks in: blijven bewegen zonder je
ergens aan te verplichten en geen oﬀers brengen (vgl. de
beschermende ouders). Toewijding is een onbekende waarde
geworden.
De cultuur van het kapitalisme staat op gespannen voet met de
menselijke behoece om een lijn aan te brengen in het eigen
leven. Een biograﬁe te maken. Dat komt omdat alles inwisselbaar
is en snel veroudert. Het leven is voor velen niet meer dan een
geheel aan stukjes. Er zit geen richCng, geen ontwikkeling in (vgl.
beeld van de lopende band: we rennen ons een ongeluk om niet
naar achteren getrokken te worden en gaan nergens heen).
In plaats van na te gaan waar heb ik gezien mijn aanleg, interesse en competenCes voor gekozen, wat heb ik
toegevoegd en wat heb ik voor wie betekend? Tijd is niet meer iets dat in een richCng beweegt, het is er
gewoon. Tijd is dus niet in een lijn te denken, het zijn losse sCppen. Dat geec onzekerheid en angst.
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Haegens wil vanuit veel analyse, veel voorbeelden laten zien hoe wij de zeggenschap over Cjd hebben
verloren en hoe belangrijk het is die zeggenschap weer te veroveren. Het doel is immers om niet geleefd te
worden, maar te leven. Er gaat er dus om de Cjd te nemen en de machtsvraag te durven stellen “wie beslist
er over mijn Cjd?” In het neo-kapitalisCsche systeem wordt Cjd, net als water, schaars gemaakt waardoor
het niet meer publiek toegankelijk is. Beide worden gecommodiﬁceerd en zijn dus geen publiek eigendom
meer. Met Harvey zegt Haegens dat het neo-kapitalisme exploiteert en onteigent of het nu boeren zijn die
van hun land gejaagd worden, of stedelingen die hun huis kwijt raken, of mensen die van gezondheidszorg,
onderwijs of pensioen worden uitgesloten. De plundering van de toekomst noemt Sloterdijk het. Onze
toekomst wordt onteigend. Als we dat niet willen toestaan dan moeten we individueel kiezen voor minder
geld en meer vrije Cjd en collecCef moeten we streven naar een meer ontspannen samenleving. Meer Cjd
voor genieten, dus.
Leerervaringen cursus:
•
•

•

•
•
•

We zijn pas echt vrij als we het prakCsche op zaken gerichte ik bevrijden, ons intuïCef richten op de
Cjd als duur en ons zo opnieuw bewust kunnen worden en bezit kunnen nemen van onszelf.
We willen jullie leren niet alleen de verantwoordelijkheid op je eigen schouders te nemen, je te
overladen met targets. Maar om je te laten nadenken over de vraag hoe je samen met jouw baas de
vraag stelt hoed ie doelen te bereiken en wat daarvoor nodig is om ze te bereiken.
Wij willen jullie niet meer kennis inpompen via orthodoxe methoden, maar jullie laten genieten van
de kennis die met elkaar bij onszelf aanwezig is. Het enige dat we daarvoor nodig hebben is ‘Cjd’.
Daarom bedraagt onze leergang niet slechts 8 sessies van 3,5 uur, maar veel langer: tenminste 4
maanden en hopelijk dat het eﬀect ervan nog veel langer aanhoudt en het iets doet met jullie
houding ten aanzien van aard en omvang van het werk.
We willen jullie denken in beweging ze^en, niet alleen maar beloven, maar ook leven naar die
belocen. Dus niet bluﬀen, maar er integer mee aan de gang gaan.
We beseﬀen dat het geen zin heec om losse ﬂarden kennen in en aan te brengen, omdat je dan niet
echt kunt leren, het moet aansluiten bij de eigen ervaring en bij wat er zelf bij jou speelt.
We willen jullie laten zien dat toekomst, richCng, lijn belangrijk zijn voor ons welbevinden èn onze
prestaCes (metafoor/beeld van de lopende band) en dat een zekere mate van gemakzucht de mens
siert (metafoor/beeld van de roltrap). We geven jullie enkele handva^en tegen de versnelling.
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Het agoramodel; de wereld is eenvoudiger dan je denkt van René
Gude
Dit boek is het laatste product van René Gude, voormalig denker des vaderlands, voordat hij afscheid nam
van deze wereld op 13 maart 2015. Het boek heec de vorm gekregen van een interview. Een aantal
bevriende vakgenoten is met hem in gesprek gegaan over zijn wereldbeschouwing. Iets dat nog niet eerder
had plaatsgevonden.
Het moest ervan komen, omdat bij Gude
thuis zoveel ideeën, brie‰es, losse ﬂarden
lagen dat het onverdraaglijk was deze te
laten liggen en ze over te laten aan de
vergetelheid. Zijn wereldbeschouwing,
hierbij opgetekend als een interview, heec
de naam meegekregen van Agoramodel, als
een soort Bildingsmodel voor de toekomst,
ook al gaat de geschiedenis terug naar de
stadstaten, die ruimtelijk geconcentreerd
een aantal sferen in zich verenigden in de
agora: de privésfeer, de private sfeer, de
publieke sfeer en de poliCeke sfeer.
Tegen het cynisme van markt en individualisme
Het boek is antwoord op het cynisme dat sinds de jaren ’80-‘90 met de verdere verﬁjning van ons
kapitalisCsche, liberalisCsche marktdenken de boventoon voerde in het poliCeke debat. Iedere poging om
als samenleving iets gezamenlijks te ondernemen werd afgedaan als maakbaarheidsdenken en ideologisch
project en werd bijgevolg afgeserveerd. Gude’s boek is een geslaagde poging om het denken in en
uiteenrafelen van collecCviteiten te ordenen en in de kern te beschrijven. Vanuit de overtuiging dat het
individualisme z’n langste Cjd heec gehad en het individu weer herkenbaar zal worden in verschillende
collecCeven hoopt Gude bij te dragen aan een betere samenleving. Dat kan worden bereikt door vier
trainingssferen of trainingsprogramma’s te ontwikkelen waarmee wijzelf de levenssferen kunnen versterken.
Religie, sport, kunst en ﬁlosoﬁe zijn naar idee van Peter Sloterdijk te duiden als
vrijeCjdsbeschavingsoﬀensieven.
Bildung
Aan Gude’s denken liggen een aantal cultuurﬁlosoﬁsche ideeën ten grondslag. Allereerst dat de mensheid
een succesvolle diersoort is geworden door te leren uitstellen. Het vermogen om te wachten, de kunst van
het uitstel, is een onontbeerlijk vermogen bij het veraangenamen van het leven. Hij illusteert dat aan de
hand van het aardappelverhaal: om een aardappel te kunnen eten is heel veel nodig aan Cjd en apparatuur.
Wat dit illustreert is dat wij geen genoegen nemen met onze natuurlijke omgeving, maar dat wij van bijna
alle elementen artefacten maken. Wij creëren een artefacCeel morfologisch patroon. We hoeven niet meer
rond te dolen, maar se^elen ons. Dat geec concentraCeproblemen, omdat we ons verplaatsen langs
rouCnepaden waardoor de ne^o-verplaatsing 0 is. Dat geec verveling. En omdat we veel op onze kont
zi^en, kunnen we ons wegdenken, ons laten leiden door gedachten en ideeën. We raken niet in de war
door de dingen in het directe leven, maar door de voorstellingen die we ons ervan maken. Slechts 10% van
onze hersenen is betrokken op onze directe omgeving; de andere 90% gebruiken we om te plannen, te
mijmeren, causale verbanden te leggen, etc. Passieve natuurbeschouwing is geleidelijk aan vervangen door
acCeve theorievorming. Dit heec geleid tot een viertal Bildingsprogramma’s:
• Religie zorgt in Cjd van gemoedsturbulenCe voor vormsel
• Sport brengt je in vorm
• Kunst leidt tot vormgeving
• Filosoﬁe tot (f)vormalisering
Van de biologische evoluCe zijn we dus terecht gekomen in de culturele evoluCe. Voor ons geldt dat degene
die in staat is zijn omgeving in te richten naar eisen van veiligheid en comfort de meeste kans heec zich
voort te planten. We laten de natuur niet helemaal links liggen, maar voegen er een dimensie aan toe, ook
al schieten we daarin dikwijls te ver in door.
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Met de komst van steden is de cultuur ontstaan en kunnen we met grote groepen op één plek samen leven.
Maar de vele samenlevingsarrangementen, bedrijven, bewegingen en poliCeke fracCes maken het
noodzakelijk om goed werkende collecCeven te vormen Met het ontstaan van de polis zijn ook de vier
trainingsprogramma’s ontstaan en dat is geen toeval. Het is naar mijn mening ook geen toeval dat Benjamin
Barber veel aanhang krijgt onder stedelijke bestuurders met de stelling dat de stad (weer) meer
bestuurskracht moet krijgen ten opzichte van landsregeringen. Maar de Bildingsprogramma’s zijn te zeer
vanuit een individualisCsch perspecCef11 ontworpen- het zijn individuele ﬁtnessprogramma’s geworden - en
dat werkt in grote steden niet meer.
Het ontwikkelen van gezamenlijke intelligenCe is
dus nodig, maar daarvoor is vertrouwen nodig en
daar ontbreekt het te veel aan. Dat komt omdat
we sinds 3-4 decennia uit zijn gegaan van een
individualisCsch mensbeeld, waarin compeCCe
en er zin in hebben centraal staan en we verleerd
zijn gemeenschap-pelijke doelen te behalen en
belangen en verantwoordelijkheden te delen met
elkaar. Resultaat van deze doorgroei of woekering
is onder meer een grote mate van depressiviteit.
Wat we nodig hebben zijn Lagebesprechungen en
Arbeitsgesprächen, dat wil zeggen fundamentele
gesprekken over het leven en wat het betekent mens te zijn en waarin het gaat over de vraag wat we in de
prakCjk gaan doen. Dit lijkt ook op onze diepste intrinsieke bedoeling met de Leercirkels Leiderschap en
Talentontwikkeling: de vraag wat je drijc tot en met de vraag wat je met je nieuwe inzichten gaat doen.
Gude geec aan dat humeurmanagement – de weigering van eigenzinnige mensen om zich door humeuren,
buien en stemmingen te laten beïnvloeden en zaken zelf te reguleren – niet voldoende is. We hebben ook
een goede wereldbeschouwing nodig. Dat is ook wat wij met Wisselende Wereldbeelden laten zien: we
lopen vast op onze Ich Beschäcigkeit en het oplossen op individueel niveau. Dat raakt ook Wilber’s idee
over evoluCe en ontwikkeling: ook op de niveaus van het, Het en Wij moeten we gelijke tred houden. We
moeten dus aan de slag met de buitenwereld, op zoek naar collecCeve zingeving in elk van de vier sferen.
Het is bewerkelijk, maar het kan volgens Gude:
• Zin aanbrengen die er eerst nog niet was
• Zin bepalen in het onbepaalde
• Betekenis geven aan het onbegrijpelijke
• Doelen stellen in een doelloze wereld
• Zin krijgen in wat je doet.
Dat zijn zo de ingrediënten van ons veranderingsprogramma.
Sferen van collecVviteit
We moeten weer dienstbaar worden aan de samenleving. Dat betekent dat we moeten erkennen dat we
gevormd zijn door collecCeven en dat je als individu een nakomertje bent. Dat je je dus niet kunt a„eren
van de belangrijkste collecCeven. Je mag wel kriCek hebben en collecCeven proberen naar je hand te
ze^en, maar niet nadat je er eerst deel van hebt uitgemaakt en de waarde ervan snapt. Je moet dus eerst
instemmen, dan raak je in de stemming en daarna kies je bestemming12 . Dat is niet eenvoudig, omdat
gemeenschappen een enorme impact hebben op hun leden, maar het goede nieuws is dat het mogelijk is,
juist omdat gemeenschappen door mensen zelf gemaakt zijn. Je hoec ook niet per se zelf een nieuw
collecCef op te richten, om toch al heel wat te kunnen uitrichten. Het je bewust worden van je gewoontes is
mogelijk door er bewust mee in te stemmen. Pas dan kun je kijken of die gewoontes je wel in de juiste
stemming brengen.

Gude spreekt over de Wet van Schnabel: met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht
Dat betekent ook dat mensen eerst moeten zeggen dat Nederland jouw land is en dat als er problemen zijn het jouw
problemen zijn.
11

12
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Naast zel„ennis is ook collecCeve kennis nuqg om iets van je leven te maken. Ook al zijn veel problemen
van bovenindividueel niveau, ze zijn niet bovenmenselijk. We moeten dus zelf werken aan de stemming in
de gemeenschappen om onszelf te managen. Die gemeenschappen spelen zich af in de vier boven
genoemde sferen13:
• De privésfeer: daar in de thuisomgeving zijn mensen met familie en vrienden, principes zijn
belangeloosheid, liefde, ongedwongenheid. Denk aan inCmiteit, zinnelijkheid, lichamelijkheid.
• De private sfeer: daar doen we zaken, winkelen en produceren; contracten worden opgesteld en
nagekomen; marktwerking heerst, omgaan met collega’s, plicht en beloning gelden.
• De publieke sfeer: hier heerst een grote mate van maatschappelijke vrijheid, je bent acCef voor het
gemeenschapsbelang, werkt vanuit enthousiasme en bent spontaan
• De poliCeke sfeer: bestuur, wet en regel gelden, algemeen belang wordt nagestreefd, er wordt
gestemd over de toekomsCge koers
Eigenlijk is er ook nog de omva^ende ecosfeer. We zullen ons in deze vier collecCeve sferen zo goed
mogelijk zien te bewegen en daartoe hebben we vier trainingsprogramma’s tot onze beschikking. Zo heel
ingewikkeld is het, volgens Gude, dus niet. Met andere woorden leg je niet neer bij die complexiteit, maar
denk erover en doe er wat aan. Een belangrijke taak is om die sferen van elkaar te onderscheiden, ze niet in
elkaar over te laten lopen en de ene sfeer niet boven de andere te stellen. Dan krijg je moeilijkheden en
slaat het complexiteitsdenken toe en word je speelbal. Gebruik de vier programma’s om zaken aan te
pakken is het devies van Gude.
Bij Peter Sloterdijk hebben de sferen een geograﬁsch karakter, waarbij zijn kernvraag is: waar is de mens?
Dat is een hele existenCële vraag. Het is een uitnodiging om naar buiten te gaan, de wereld in te stappen.
Bij Gude is die geograﬁsche connotaCe iets minder sterk, ook al suggereert de agora dat wel. Het begrip
‘sfeer’ is mooi gekozen, omdat het ook associeert met gezelligheid, gezelschap houden, elkaar ontmoeten.
En de veronderstelling is dan dat je daarmee gelukkiger wordt. Geluk heec een dubbele verwijzing, namelijk
gemoedsrust en anderzijds dat je eﬀecCef bent in wat je allemaal doet en voortbrengt. Bij Aristoteles is
geluk direct verbonden met gelukt zijn. Zo lijkt het hier ook. Als het je in de vier fasen lukt dan kun je
inderdaad gelukkiger zijn. Maar het is niet alles bepalend, ook het lot komt om de hoek kijken. Er hoec
maar iets in één van de sferen te gebeuren of alles staat te schudden. Het agoramodel heec de pretenCe
om onze navigaCe in de veranderlijke wereld zodanig te vergemakkelijken dat we er met volledige
gemoedsrust lekker adequaat in opereren.
CombinaVes van sferen met trainingsprogramma’s
In principe is elke sfeer te verbinden met elk trainingsprogramma, maar sommige verbindingen zijn
opvallend sterk. Zo heec sport heel veel met de private sfeer; het heec te maken met bedrijfsleven,
marktwerking, samenwerken om doelen te realiseren, met concurrenCe op eerlijkje basis. ConcurrenCe
betekent ook le^erlijk: samen rennen. Het gaat niet om elkaar voorbij te rennen tot de dood erop volgt,
maar om doelen te realiseren. Kunst heec heel duidelijk met de publieke sfeer te maken. Het biedt vrijheid
om te spelen met de wereld. De publieke sfeer is de levenssfeer waarin we werelden kunnen verzinnen en
goede levens kunnen bedenken en voorstellen. Het voorstellingsvermogen trainen we in de kunst. Filosoﬁe
heec met alle sferen, maar vooral met de poliCeke sfeer te maken. Alles in poliCek gebeurt in taal, in
plannen, redeneringen. Vandaar ook dat vroeger koningen ﬁlosofen aan het hof hadden.
Privésfeer en religie
In het privédomein zijn de banden heel nauw, om de verhoudingen in stand te houden is geen enkel
drukmiddel nodig, alles wordt intrinsiek gemoCveerd. Dit in tegenstelling tot werk, waar je contracten hebt
en in het poliCeke domein heb je we^en. De overeenkomst met het publieke domein, is dat ook daar
relaCeve vrijheid de leidraad is bij het aangaan van relaCes.

13

Sferen zijn associaties van mensen die zich rond een bepaalde activiteit organiseren, het zijn domeinen van
burgerschap en de kunst is om een goede burger te worden. Het zijn gebieden waarin de burger wordt getraind.
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In de privésfeer zijn is niets verplichtend om bij elkaar te houden, zelfs de huwelijksacte niet. Je hebt in deze
sfeer het meest te halen, maar het minste over te zeggen. Het is de kwetsbaarste sfeer (vgl. interview met
Gabriel Antonio in Trouw 1 oktober Levenslessen), het moeilijkste grijpbaar, maar we zoeken die sfeer op
omdat er het meeste te halen is. OrganisaCeprincipes zijn: belangeloosheid, liefde, vriendschap. In de
privésfeer vinden we de hoogste levenskwaliteit. Je moet wel leren snappen hoe het werkt met
familieleden en vrienden.
Religie zorgt voor het aandragen van gezamenlijke
intelligenCe over grote privéaangelegenheden als
voeding, hygiëne en seksualiteit. Het helpt om sCl te
staan bij de momenten van het leven, bij vieren en
treuren en gebruikt daarbij rituelen, gereedschappen
van gestolde ervaring. Het trainingsaspect van religie
zit ‘m in het erkennen van verboden (onwenselijk
gedrag), geboden (wenselijk gedrag) en het besef van
een dragende eeuwigheid om pijn en verlies te
verdragen. Er is sprake van een moraal en er zijn riten
om te vieren en te rouwen. Religie regelt de
omgangsvormen.
Private sfeer en sport
Uitgangspunt van bedrijven in de private sfeer is een frisse concurrenCe en
open toegang tot de markt voor groepen om hun privé belangen na te
streven. Het gaat niet om elkaar dood te concurreren maar gezond
concurreren, met open vizier de (wed)strijd aan te gaan. Sport leert samen te
werken binnen de regels van het spel. Sport leert winnen met charme en
waardig verliezen. Het is spannend en er is moed voor nodig. Het sportveld is
een veilige oefenplek, een laboratoriumsituaCe van onze beweging in het
leven, van onze motoriek en manieren van samenwerken. Je leert in
teamverband samen te werken, je doel te bereiken, omgaan met je
tegenstander en met winst en verlies. Het loutert je. Sport is in principe een
beheerste geweldsuitoefening gericht op vermaak. Samenwerken en eer zijn
belangrijke principes.
Publieke sfeer en kunst
In de kunst wordt de wereld beschouwd vanuit het
ﬁcCeve aspect, je hebt de vrijheid om je niet heel veel
aan te trekken van de wereld zoals die nu is. Je kunt
zelf nieuwe werelden creëren.
De relaCe met Scharmer’s crystallizing en het
ontwerp- en voorstellingsvermogen dienen zich aan.
Kunst is gedisciplineerde oefening van het
voorstellingsvermogen. Het vermogen voostellingen te
maken van bestaande en niet bestaande standen van
zaken, zonder er een morele of cogniCeve oproep bij
te plaatsen. Kunst is een estheCsche ervaringen, die
niet instrumenteel te duiden is, maar de verrukking
van de schoonheid toont. Ook in de publieke sfeer gaat het om voorstellingen, alleen niet om ﬁcCe. De
publieke sfeer draait het eveneens om vrijheid. Dit komt overeen met Hannah Arendt’s handelen. Door de
nadruk op vrijheid heec de publieke sfeer iets kunstzinnigs, je kunt er in vrijheid mogelijkheden exploreren.
Als je je een voorstelling kunt maken, dan kun je je ook inleven in andere mensen. Maatschappelijke
betrokkenheid kan daaruit voortvloeien; kunst kan dan een volgende stap ze^en, een gezamenlijk iniCaCef
nemen. Daarmee wordt ook de relaCe tussen Walter Benjamin en de Frankfurter Schule duidelijk: estheCca
en kunst in de rol van maatschappelijke veranderaars.
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Kunst is een oefenprogramma voor afwijkende zienswijzen en excentrieke karakters. Kunst in de prakCjk laat
zien welke rollen je kunt spelen. Door je verbeterde verbeeldingskracht kun je je beter inleven in de ander.
De karakters in de kunst laten je precies zien hoe zij met emoCes kunnen omgaan (vgl. sensing bij
Scharmer), maar je leert ook goed en anders te kijken (vgl. seeing bij Scharmer). PerspecCef en standpunt
zijn twee begrippen die wij gebruiken en uit de schilderkunst a„omsCg zijn. Vrijheid is een centraal begrip,
zonder deze is er geen maatschappelijjke veerkracht en veranderingsbereidheid bij veranderende
omstandigheden. Zonder vrije kunst geen fantasie, geen iniCaCef. Daarmee krijgt kunst een behoorlijke
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De publieke ruimte hoort de voedingsbodem te zijn voor hoe we
onze poliCek en bankwereld willen regelen.
PoliCeke sfeer en ﬁlosoﬁe
Filosoﬁe doet hetzelfde als kunst, maar dan vanuit het nonﬁcCeve. Het praten over de wereld moet goed gebeuren: met
feiten en met deugdelijke redeneringen onderbouwd. Terwijl
wetenschap zich uitsluitend uitlaat over hoe de wereld is, gaat
ﬁlosoﬁe verder. De wereld zoals we die aantreﬀen hoec niet te
blijven zoals die is. De vraag wordt dus gesteld hoe de wereld zou
kunnen zijn, dan komt meteen de ethiek om de hoek kijken. Voor
wetenschap is het goed om (weer) iets van de ﬁlosoﬁe mee te
nemen: de samenhang, de logica en de ethiek (waar moet het
heen met de wereld). De ﬁlosoﬁe had van oorsprong al de taak om gesprekken te helpen verbeteren.
Filosoﬁe is de moeder van de overlegcultuur: waar we kletsen loeren vergissingen, doemen misverstanden
op en dreigen misleidingen. Voor betrokkenen is het belangrijk te weten hoe ze zich verstaanbaar kunnen
maken, dat ze een gezamenlijk handelingsperspecCef ontwikkelen. Filosoﬁe oefent alles wat te maken heec
met de manier van praten en denken. Dat onze gesprekken een logica hebben, onze woorden betekenis en
dat je argumenten op een bepaalde manier onderbouwt. Daarmee is het een geweldloze instrucCemethode
voor de poliCeke prakCjk. Je voorkomt er oorlog en fysiek geweld mee. Met betrouwbare kennis, het juiste
woord en helder inzicht kom je tot duurzame communicaCe in een denkbeeldige arena, waarin overtuiging
centraal staat.
Verwarring van sferen
FricCes, crises, chaos kan ontstaan als al die sferen door elkaar heen gaan lopen. Het leven kan in één klap
veel te moeilijk worden. Een voorbeeld is het exporteren van de private levenssfeer naar alle andere
levensgebieden. De economisering van het bedrijfsleven over de andere levenssferen leidt tot dominanCe
en is totalitair. Verwarring van sferen kan tamelijk onschuldig lijken, zoals wanneer een moeder haar
zoonlief een boterhammetje komt brengen Cjdens zijn stage (verwarring privé en privaat), of wanneer vier
kinderen uit hetzelfde gezin eisen dat ze samen in één voetbalteam zi^en (verwarring van privé en publiek),
maar het wordt al minder onschuldiger als de een-kindpoliCek van China grenzen oplegt aan de privésfeer
(verwarring privé en poliCek), of als vrijwilligers betaald krijgen voor lesgeven bij een vereniging (verwarring
privaat en publiek), of als bedrijven groter worden dan de staat (verwarring privaat en publiek), of als
sprake is van betaalde mantelzorg (verwarring publiek en poliCek). In het onderwijs leer je die sferen en
programma’s kennen en je voor te bereiden op de toekomst die er nog niet is.
Stuiten op de grenzen
Het is niet toevallig dat in deze Cjd sport zo dominant is, het doortrekt onze hele leefwereld: scores,
levensdoelen die gekwanCﬁceerd worden, salaris als norm, sfeer van vergelijking en compeCCe. SporCeve
compeCCe, marktwerking en liberaal individualisme zijn de stemmingmakers van deze Cjd. Laatstgenoemde
is een heel werkbare, maar tegelijkerCjd ook heel minimalisCsche strategie om een maatschappij te
vormen. Het onbenullige doel is geld, terwijl geld niet meer is dan een middel om doelen te realiseren. Als
het geld er is, is het doel gehaald. Voor de poliCeke sfeer betekent het dat poliCek niet langer het pla•orm
is waarop men over het algemeen belang kan spreken, ze schrijc niets voor, maar luistert naar de
consumpCeve en verwende burger. De samenleving wordt daarmee het resultaat van parCculiere
belangenbeharCging en een puur faciliterende overheid.
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Onze overheid faciliteert z’n burgers bij zelfontplooiing in een parCcipaCesamenleving. Dat komt ook neer
op de teloorgang van het publieke domein. CollecCeve arrangementen uit de jaren ’70 zijn teruggegeven
aan de private sector. Alle programma’s worden gedomineerd door het uit z’n krachten gegroeide
sportprogramma; we zijn het pakket van collecCeve civilisaCetechnieken gaan gebruiken als individuele
ﬁtnessprogramma’s.
Het eenzijdige maatschappijbeeld dat zo ontstaat, stuit
op z’n grenzen: het aantal anC-depressiva gebruikers is
groot en veel mensen willen andere mensen eruit
kieperen. We hebben op de vermeende complexiteit van
ons Cjdsgewricht geantwoord met simpliﬁcaCe en
kleingeesCgheid. Het is dus zaak om tegen onze laatste
resten weerzin in over bestemmingen te praten, over het
vormen van collecCeven. Dat vereist grootmoedigheid en
ruimdenkendheid, samenhangen zien en evenwicht
brengen in de zingevingsprogramma’s.
Het kan best zijn dat individuele mensen uitblinken in één enkel programma, maar als samenleving als
geheel gaat het om balans. Het is dus zaak dat je wel iets van die andere sferen en programma’s weet. Dat
heet Bildung en het streven is gericht op het geheel maken van onszelf in alle levensgebieden waarin we
leven. Gude noemt het kijken of alle levensgebieden met elkaar kloppen de integriteitscheck14. Dat is een
ﬁlosoﬁsche acCviteit, want ﬁlosoﬁe is de natuurlijke behoece van mensen om de verschillende
levensgebieden met elkaar te integreren en in samenhang te brengen. De moderne mens moet zich alCjd
als onderdeel zien van een groter geheel (als deel van de samenleving, de geschiedenis, de religie), want
alleen in relaCe tot gedeelde, overkoepelende waarden kun je een authenCek bestaan ontwikkelen. Je
ontwikkelen tot persoon met een eigen idenCteit veronderstelt dat je in staat bent om van sfeer naar sfeer
te springen en dat je ideeën uit de ene sfeer loslaat in de andere, dat je cross-overs kunt maken, dat je in
staat bent om een probleem vanuit meerdere sferen te benaderen, omdat de meeste problemen waar we
ons over buigen nu eenmaal zich afspelen in meerdere sferen. Als je dat kunt, ben je gebildet. Als je
bovendien in staat bent om mede vorm te geven aan die cross-overs dan ben je gelukkig. Zo is Bildung een
voorwaarde voor geluk.
Zingeven en zin vinden
We hebben onze collecCeven verwaarloosd en zijn te
individualisCsch geworden. Een samenleving kun je niet alleen
opbouwen door individuen te versterken, dat is een minimale
maatschappijvormingsstrategie. Zingeving heec veel te maken met
het vermogen om welbewust collecCeven vorm te geven. We
moeten de tradiConele clubvormingsprogramma’s niet meer
omvormen tot een personal ﬁtnessprogramma.
In het agoramodel van Gude is zingeving heel duidelijk aanwezig. Hij
heec de ingewikkelde wereld terug weten te brengen tot een paar overzichtelijke sferen. Zingeving weet hij
daarbij te koppelen aan de menselijke existenCe. En zo is het ook van belang om te komen tot een
vereenvoudigde weergave van menselijke essenCe. Zin is de gemoedstoestand waarin je bent als je zinnen
geprikkeld zijn en je zintuigen het schone waarnemen, je volzinnen betekenis hebben en je louter zinvolle
doelen voor ogen hebt. Je komt dan bij de klassieke drie vermogens van Plato: het Schone, het Ware en het
Goede. Gude voegt er een vierde vermogen aan toe; het lekkere. Dat ontleent hij min of meer aan Spinoza.
Deze wijsgeer onderscheidde op grond van Conatus (streven) en PercepCo (voorstelling) steeds twee
vermogens, één in het heden, één in de toekomst. Zo ontstaan er dus vier vermogens:
• AppeCtus, de onmiddellijke begeert en zinnelijkheid ➔ LUST
• Sensus, de directe waarneming en zintuigelijkheid ➔ SCHONE
• Voluntas, de gevormde wil, het zinvolle ➔ WIL
• RaCo, het verstand, de zinrijke betekenis ➔ VERSTAND
14

Eerder is verwezen naar Ken Wilber. Hij geeft aan dat de menselijke evolutie zich op een viertal gebieden voltrekt en
dat pas sprake is van evolutie als ze zich gezamenlijk omhoog bewegen: het Ik van de individuele motieven, het het als
de wetenschappelijke objectivering van wat je waarneemt, het HET als het systeem, de instituties en organisaties die we
opbouwen en het WIJ als culturele betekenisgeving.
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Hier zie je de essenCe van de mens, waarin steeds andere aspecten van ‘zin’ centraal staan. Zingeving vanuit
dit perspecCef is dus de ﬂow die ontstaat als je al je vermogens – lustgevoelens, zintuigen, wil en verstand acCveert. Binnen de trainingsprogramma’s kun je deze vermogens culCveren en dan blijken bijvoorbeeld
Lust en religie samen te hangen: je traint je maCgheid en beheersing. Ook sport en het Goede horen bij
elkaar, omdat je bij sport samenwerkt en moed houdt om een gezamenlijk doel te realiseren. Het Schone
train je in de kunst, je scherpt je verbeelding en inbeelding. Het Ware koppel je aan de ﬁlosoﬁe: heldere
begripsvorming en een goede voorstelling van zaken geven. De vier trainingsprogramma’s zijn beproefde en
eﬀecCeve civilisaCetechnieken om al deze menselijke vaardigheden – dat wat we in essenCe zijn – in het
sociale verkeer te trainen. We kunnen onze vermogens alleen maar culCveren als we de wereld in trekken
en ons associëren aan elkaar. Dat verstaat Gude onder collecCefvorming.
Een klein uitstapje naar onze leergang Leiderschap en Talentontwikkeling toont ons dat we met Gude in rela6e met
Scharmer’s U-theorie iets beet hebben:
Bij seeing (anders kijken), de Open Geest, gaat het over kennis en verstand, de kunde van het opschorten van onze
oordelen en frames: ﬁlosoﬁe en wetenschap stellen dit centraal
Bij sensing of gewaarwording, het Open Hart, train je de inbeelding en verbeelding zoals ook de kunst doet. Maar
kunst gaat ook over esthe6ca, schone vormgeving die je zintuigen prikkelt en lust opwekt.
Bij presencing, de Open Wil, gaat het om moedig en samen met anderen het oude los te laten en dat te doen op
grond van voorgevoel van een veranderende 6jd, het zinvolle om het Goede te doen.
Ik merk dat wij in onze leergang een soort van procesadviseurs (vgl. Edgar H. Schein over procesadvisering) zijn, die helpen
iets dat poten6e heeE zichtbaar te maken door anders te leren kijken, anders te leren voelen en de wil te ac6veren en
disciplineren. Het grappige van Lust is dat het zowel gekoppeld kan worden aan kunst, als aan wil; in het eerste geval lijkt
het te gaan om de directe confronta6e in het hier-en-nu de lust om te veranderen (je individuele lust); in het tweede geval
is het de vitale bron die de motor daadwerkelijk in werking stelt (je sociale lust).

Dit alles maakt duidelijk dat we onze essenCële zin ontdekken door onze vermogens te culCveren en
daarvoor moeten we collecCeven opzoeken. De vier vermogens leiden dus tot vier soorten zin:
zinnelijkheid (heec te maken met lijfelijkheid; regulering door religie), zintuigelijkheid (heec te maken met
waarnemen, voelen en ervaren; regulering door kunst), zinvolheid (heec te maken met realiseren van
ambiCe; regulering door sport) en zinrijkheid (heec te maken met betekenisgeving, samenhang en
kloppendheid; regulering door ﬁlosoﬁe). Je zou kunnen zeggen dat iedereen hiermee aan de slag kan en dat
het goed is om steeds weer te bekijken of je alert bent in je privésfeer, je werk, de maatschappij en de
poliCek. Als je daar oog voor hebt, dan kan de zin van het leven je niet ontgaan.
Besluit
Het grote interview wordt besloten met te benadrukken hoe belangrijk ﬁlosoﬁe is. Het traint je denkspier,
zegt Gude ergens, en daarmee bedoelt hij te zeggen dat je moet beseﬀen dat het verstand van belang is om
de wil te begrenzen, maar niet meer dan dat. Filosoﬁe ondersteunt het verstand in je eigen leven maar ook
in onze collecCeven. Filosoﬁe kijkt waar we in het duister tasten en probeert waar mogelijk te helpen door
aan het einde van de dag te poetsen aan ons taalgebruik. Het is de schoonmaakploeg die direct na zessen
de resten gespreksstof van de plinten in de Tweede Kamer en de Trêvezaal verwijdert om aankoeken te
voorkomen.
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Engage! Reisgids voor veranderavonturen van Woody van Olﬀen,
Raymond Maas en Wouter Visser
Dit is een moderne gids voor verandering. Iedereen die mee doet leert sneller schakelen als hij het boek
heec gelezen en de close-ups – oefeningen en Cps – ter harte heec genomen en uitvoert. Het
veranderingsavontuur wordt geïllustreerd door de verschillende fasen van de astronaut en zijn team uit en
toe te lichten. De versnellende Cjd van verbetering, vernieuwing, verandering en vernieCging maakt het
noodzakelijk dat we veranderen en ons aanpassen. Ondanks die snelheid zien we ook voorzichCg wel weer
tekenen van slow living, slow food en slow management. Dat is ook begrijpelijk omdat - wanneer het gaat
om diepe verandering - we genoodzaakt zijn om bewust en gericht te zoeken naar de open ruimte, deep
space.
Veranderingsvermogens
Veranderen doe je niet alleen, maar is een gezamenlijk leerproces dat leidt tot ander gedrag. Zo’n proces is
spannend, heec het karakter van een avontuur, maar kent ook een aantal regels, zoals:
• Als je meedoet, blijf je meedoen tot het einde van het avontuur
• Samen met je kornuiten onderken je dat het een avontuur is
• Je bent voorzichCg Cjdens het avontuur om kornuiten geen kwaad te doen, maar je blijc wel
betrokken bij het avontuur
• Je vindt genoegen in het zoeken van beproeving en verlichCng in het ondergaan
• Je wilt het avontuur samen beleven
• Als je muurvast komt te zi^en, staat je niets anders te doen dan je los te maken
De veranderdiepte kan variëren en betekent dat bij oppervlakkige verandering alleen het gedrag verschuic,
terwijl bij diepgaande verandering – transformaCe – ook de overtuigingen, waarden en zelfs de rol/
idenCteit veranderen. Met name bij diepe verandering zijn de change agents van belang, omdat zij van
betekenis zijn om de organisaCe op elk niveau te veranderen. Belangrijk is dat alle elementen in het
collecCeve leerproces worden meegenomen. Veranderen is het loslaten van het ene en het beet pakken van
het andere gedrag, dat tot verandering en voortgang leidt. Het oude gedrag neemt in eﬀecCviteit snel af,
terwijl het nieuwe gedrag snel wordt geadopteerd. Dan is sprake van snel aan- en aﬂeren (snelle draai). Het
kan ook zijn dat het oude gedrag snel loslaat, terwijl het nieuwe gedrag pas heel langzaam wordt opgepakt.
De organisaCe kan dan tussen hemel en aarde komen te hangen (limboscenario) bijvoorbeeld de overheid
trekt zich snel terug, maar onduidelijk is wie en hoe verantwoordelijk is voor de nieuwe situaCe. Het
omgekeerde kan ook, namelijk dat het oude gedrag nog lang wordt vastgehouden, terwijl het nieuwe
gedrag zich ofwel snel aandient (geremde voortgang) – je ziet dit bijvoorbeeld bij kennisorganisaCes die
snel moeten delen en oppakken, maar vaak kennis voor zichzelf houden – of het nieuwe gedrag óók
langzaam wordt opgepakt: we noemen dat sluipende draai. Juist omdat het oude gedrag zo langzaam
verandert, komt ook het nieuwe langzaam op. In het slechtste geval eindigt dit scenario in een impasse.
Mensen en organisaCes veranderen van nature traag; stabiliteit of homeostase zijn de norm. De eerste
reden is insCtuConeel. Elke organisaCe heec een rol en een neiging om zichzelf in stand te houden. Ze zijn
koppelaar en coördinator van een heleboel losse transacCes. Het afgestemd krijgen tussen vraag en aanbod
kost Cjd en nauwkeurige afstemming. Als je steeds moet aanpassen bereik je ook geen eﬃciency. Daar komt
bij dat klanten verwachCngen hebben en willen weten waar ze aan toe zijn. Voorspelbaar gedrag is dus
belangrijk. De tweede reden is psychologisch van aard. Er is bij ons sprake van een insCncCeve angst voor
het onbekende. De derde reden is poliCek van aard. Een status quo is ook een soort van evenwicht tussen
belangen die acCef worden bewaakt door allerlei machtsspelletjes. Met andere woorden:
zelfgenoegzaamheid is troef.
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Om te veranderen is het mooi als je push- en pullfactoren
gelijkCjdig kunt laten werken. Bij push factoren gaat het
vaak om een externe oorzaak die je van plaats doet
veranderen, vaak ingegeven door een duidelijke urgenCe.
Bij pullfactoren werkt het net omgekeerd: ze trekken de
organisaCe uit de huidige posiCe, gedreven als ze zijn door
ambiCe, verlangen en nieuwsgierigheid.
Dus: er moet behoorlijk wat posiCefs tegenover staan
voordat we bereid zijn de emoConele pijn van het opgeven
van vertrouwde verworvenheden te accepteren. We zijn
ons dus scherp bewust van wat we hebben en erg onzeker
over wat we kunnen krijgen. Daarom zijn pullfactoren
vanuit ambiCe minder krachCg. Anderzijds: met een visie
op hoe het anders kan, kun je misschien niet de hele
wereld veranderen, maar je eigen wereld is een mooi begin.
Change Canvas
Dit is een prakCsch denkmodel dat de afgelopen jaren met succes is ingezet bij het kickstarten van
verandering in uiteenlopende organisaCes. Bedoeling is om het format met de verandercrew – de change
agents – te doorlopen. Voordelen zijn dat de kwaliteit beter wordt en dat er iets op papier staat waardoor
de rest van de organisaCe gemakkelijker kan aansluiten. Het model heec ook als voordeel dat vragen en
aspecten in een logische samenhang getoond kunnen worden. Het model bestaat uit drie panelen rond de
Why, Hoe en What-vraag (vgl. Simon Sinek’s Gouden Cirkel):
Het verhalenbord geec antwoord op de Waarom-vraag:
- Aan inspiraCe en visie bouwen
- Verhalen die het hart raken
- De pijnlijke noodzaak om lethargie en zelfgenoegzaamheid te doorbreken
- De veranderverhalen: de krachtverhalen (wat is er al aanwezig), de obstakels (welke regels en
aannames staan ons in de weg, welke taboes zijn er), de springplank verhalen (de kern van nieuw
gedrag zit er in)
Het omslagenbord geec antwoord op de Hoe-vraag (awouwen van het oude en opbouwen van het
nieuwe):
- Missie en kernwaardenomslag
- Businessmodel en waardenomslag (wat moet er veranderen aan onze waardeproposiCe richCng
klanten)
- Gedrag (sconsequenCes van de omslagen) is belangrijk om af te meten of er vooruitgang geboekt
wordt
- Symbolenomslag (welke beelden komen er in je op wanneer je je de oude en de nieuwe situaCe
voorstelt): vergelijk de verbeelding in het Coherencemodel en het laten opkomen van nieuwe
ideeën in de U-theorie van Scharmer
Het acCebord geec antwoord op de Wat-vraag:
- Wat is nodig om de omslagen tot stand te brengen: het besef van een collecCef leerproces staat
centraal en alles draait om verbinding en vertrouwen zodat je elkaar kunt helpen
- Bouwen aan verbinding, de zogenaamde touchpoints (= punten van belangrijke uitwisseling) tussen
management en medewerkers, medewerkers onderling en stakeholders en organisaCe
- Het Wat wordt vertaald in bouwen van verbindingen, hulpstructuren inrichten (echte
leerinfrastructuur op allerlei manieren) en organisaCemiddelen (Cjd, geld, kwaliteit) vrijmaken
- Belangrijk hierbij is dat rituelen belangrijk zijn voor het onderlinge contact en de samenhang. Welke
contact en interacCemomenten zijn er en hoe koppel je die aan de touchpoints
Laatste onderdeel van het Canvas is Wie nodig is om het veranderiniCaCef tot een succes te maken. Denk
dus na wie in welke situaCe van belang kan zijn.
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De pioniers
Het gaat erom een krachCge groep van change agents samen te stellen om het avontuur mee aan te gaan.
De verandercoaliCe of crew bestaat uit een uitgekiende mix van enthousiastelingen en change agents met
hiërarchische en niet-hiërarchische macht, de zogenaamde waarmakers (de eerst formeel
verantwoordelijken ten behoeve van operaConele slagkracht) en hotspotleiders (kristallisaCepunten van
veranderenergie, ze voelen de externe urgenCe sneller aan) en informele leiders15 (langdurige ervaring,
charisma, historische rol). Veranderleiders moeten zich niet afzonderen, maar juist het contact opzoeken. Ze
zijn ambassadeurs van de verandering en moeten in voortdurend gesprek met de organisaCe. Maar ze
vormen wel een soort van micro-kosmos, een afspiegeling in het klein van de organisaCe. Diversiteit en
leren leren zijn essenCeel in het ontwikkelen van een goed samenspel.
leiding geven aan verandering betekent dus vooral dat je
stuurt op samen creëren van de goede condiCes waarin de
nieuwe koers kan ontstaan en die vervolgens lerenderwijs
verder vorm wordt gegeven. Belangrijk in zo’n crew is het
ontwikkelen van een kriCsche houding. Het vaststellen van
een paar goede regels is heel zinvol, bijvoorbeeld: wie
kriCek geec, geec ook een suggesCe; we onderbreken
elkaar niet; vraag door tot je de kern van de kriCek
begrijpt en laat dat weten door deze samen te va^en.
Net als dat normaal leiderschap geen kenmerk is van een posiCe, maar van een bepaald gedrag, zo geldt dat
ook voor veranderleiderschap. Iedereen kan dus leiderschap tonen door acCef betrokken te raken en
anderen sCmuleren mee te doen. Op en onboarding map kun je aangeven hoe de verandercrew eruit ziet
en samengesteld is uit mensen uit de top, de waarmakers, de hotspotleiders en de informele leiders.
Cultuur en waarden
Strategie en structuur zijn niet meer de constanten waarop je kunt bouwen, dat is de organisaCecultuur, het
stelsel van gedeelde waarden in een organisaCe. Steeds belangrijker wordt dat als bindmiddel van een
organisaCe. Gedeelde waarden krijgen meer dan ooit aandacht in ondernemingen en – met vertraging –
ook bij de overheid. Binnen een cultuur voel je als het ware wat er van je verwacht wordt, zonder dat het in
expliciete procedures en regels uitgelegd hoec te worden. Het is onzichtbaar. Hoe kom je achter die
ongeschreven regels? Door te leren observeren (je stelt je eigen oordeel uit en neemt alleen maar waar),
luisteren (in ontmoeCngsruimten) en interviewen (quotes vangen).
OrganisaCes met echte vernieuwingsgerichte waarden als creaCviteit, ﬂexibiliteit en aanpasbaarheid voelen
sneller aan wanneer strategische aanpassing nodig is (oranje volgens Spiral Dynamics). Zij zijn beter in staat
dan de organisaCes die van nature meer op eﬃciënCe gerichte warden aanhangen als stabiliteit,
consistenCe en beheersing (blauw volgens Spiral Dynamics).
OrganisaCes met waarden van openheid weten wat er gaande is, ze staan in verbinding met de omgeving,
klanten, trendwatchers, leveranciers, etc. Debat (openheid, goed en kriCsch luisteren, goed zenden en
ontvangen) en dialoog zijn ook kenmerkende waarden voor nieuwe op verandering gerichte organisaCes.
Experimenteren met gepast risico hoort erbij. Tot slot, is samenwerking een cruciale waarde. Je leert meer,
hebt oog voor diversiteit en bent eﬀecCever. Maar de drie moeten wel in evenwicht zijn en niet doorslaan:
chaos, gekibbel, luch•ietserij, versCkking van individu.
De holacracy is een organisaCevorm die het meest recht doet aan die waarden. Medewerkers werken in
cirkels met elkaar samen aan een vraagstuk of project en er is een vaste overlegstructuur waarin iedere
betrokkene kan parCciperen. Er zijn geen managers meer, maar lead links, dat zijn medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor het vast stellen van rollen en eigenaarschap voor een bepaalde cirkel.

15

Jon Katzenbach onderscheidt verschillende typen informele leiders: aanjagers die ervoor zorgen dat de kwaliteit
voorop blijft staan, voorbeeldgevers die met hun consequente gedrag laten zien hoe het hoort en de waarden en normen
actief bewaken, netwerkers die relaties en lijntjes in de organisatie hebben lopen en de voorlopers of early adopters die
experimenteren met nieuwe ideeën, concepten en processen.
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Samen beweging creëren
Vanuit die waarden zoek je
Houding
(de overtuiging
vervolgens verbinding rond
Gewoon
dat veranderen
beperkte
kernvragen waar we vandaan
iets waardevols
komen, wat ons niet meer dient
oplevert)
en waar we afscheid van gaan
nemen en – vervolgens – waar
we naar toe op weg zijn en wat
we anders willen doen. Zo’n
Groepsnorm
(het gevoel dat
verkennend onderzoek wordt
Ander
IntenVe
omstanders
een organisaCesafari genoemd.
gedrag
verandering
Feed back organiseren, leren
ondersteunen)
van nieuwe ideeën en trends,
belanghebbenden promoveren
tot partners in verandering
veronderstellen allemaal een
Controle
Gelegenheid
open dialoog. Vanuit het
(de overtuiging
(de relevante
ontwikkelen van gezamenlijke
dat we het
context, in de
kunnen)
gelegenheid zijn)
veranderverhalen komt
natuurlijk de vraag op naar het
gewenste gedrag. De theorie
van Icek Ajzen “Theory of
plannend behavior” is wat dat betrec een aanrader, omdat uit zijn model duidelijk wordt wat van invloed is
op de relaCe tussen intenCe (intenConeel gedrag) naar nieuw gedrag. Houding (willen: overtuiging dat
veranderen iets waardevols oplevert), groepsnorm (mogen: belangrijke anderen ondersteunen het iniCaCef)
en controle (kunnen: de overtuiging dat je het kunt) leiden tot een intenCe om te gaan veranderen en ander
gedrag te gaan vertonen. Belangrijk is de context, de sfeer, de condiCes waaronder verandering plaatsvindt.
Wat ander of nieuw gedrag echter in de weg staat is de gewoonte. Hoe sterker die is ingesleten hoe
moeilijker het veranderingsproces en hoe onwaarschijnlijker nieuw gedrag.
De organisaCesafari houdt een verandering in van co creaCe met de omgeving. Met de formule van een
Wereld Café als werkvorm is het mogelijk om samen verandering te realiseren. In de Close-up aan het einde
van hoofdstuk 7 is aangegeven welke stappen je daartoe moet/kan ze^en. Kern voor het succes is om ons
raConele brein (neocortex: analyse, naar de toekomst kijken) en ons emoConele brein (limbische brein dat
drijc op insCnct en dat plezier zoekt en pijn mijdt) beide te benu^en door enerzijds het doel begrijpelijk te
benoemen inclusief de stappen ernaar toe en anderzijds het gevoel aan te spreken, de toekomst te
verbeelden en aanschouwelijk te maken en te leren ervaren hoe het nieuwe voelt. En dat binnen de juiste
omstandigheden. Vaak zijn die omstandigheden dynamisch en complex, omdat het gaat om veel
stakeholders met verschillende belangen en percepCes op het iniCaCef (niet een project in de klassieke zin
van het woord: sturen op een heldere opdracht, zorgvuldige beheersing van Cjd en geld en goede
contractafspraken). Dit veranderingsproces heec met zachte kanten te maken als leiderschap, draagvlak en
commitment (de rechterzijde van het Coherence model), maar ook met de harde kanten van het managen
van middelen.
Bij de opzet van het iniCaCef, project of programma is het belangrijk om voldoende Cjd uit te trekken voor
beantwoording van de Why-vraag. Je moet weten wat de mensen in huis hebben, je richt een Cjdelijke
organisaCe in, je deelt de verantwoordelijkheid en spreekt elkaar er op aan, je werkt ﬂexibel en stap voor
stap, blijc leren en richt rituelen in, je benut de rollen en rolsamenstelling opCmaal. Een mooi voorbeeld
van een gelukt groot project is e uitbreiding van de Maasvlakte. Het ging om een joint venture van Boskalis
en Van Oord. Grootste succesfactor was de gezamenlijke ontwikkeling van de zgn. PUMA (ProjectorganisaCe
Uitbreiding Maasvlakte)-cultuur, waarbij alle medewerkers op dezelfde manier met elkaar omgingen,
dezelfde kleding droegen, feedback gaven, omgingen met veiligheid, hoe er geleerd werd en hoe er met de
opdrachtgever het Havenbedrijf werd omgegaan. En dat allemaal op locaCe en niet vanuit de eigen
vesCgingsplaats.
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Als het nieuwe gedrag aanslaat, zichtbaar wordt en zich verspreidt komt de beweging pas echt van de grond
en is sprake van een momentum (ﬂow of impact): voorbeeldverhalen van nieuw gedrag worden
uitgewisseld. Dat kan alleen als er sprake is van een leercultuur, die gebaseerd is op sociale veiligheid. Is dat
het geval dan merk je dat leren ook onderdeel wordt van andere bijeenkomsten.
Het mogen delen en falen voelt als een bevrijding ten opzichte van de heersende afreken-, oordeel- en
angstcultuur. Permanente aandacht voor verandering vanuit de top van de organisaCe is nodig. Om terugval
te voorkomen, is het zaak om plenair alCjd meteen acCetoezeggingen te doen. Voor verandering zijn er een
drietal intrinsieke moCvaCes/behoecen die je bij de medewerkers kunt aanspreken:
• Autonomie, het gevoel eigen baas te zijn
• CompetenCeontwikkeling, gericht op een streven naar meesterschap
• RelaCe en verbinding, het gevoel erbij te horen en je gewaardeerd voelen
Het begint allemaal vanuit de Why, de verbinding aan de nieuwe richCng. Bij het verkrijgen van navolgers,
blijkt met name de tweede aanhaker psychologisch van belang te zijn voor andere mensen om aan te
sluiten. Je merkt dat de trage groei opeens in een versnelling kan geraken, het Cpping point ofwel het
keerpunt is bereikt en dat doe je als de change agents respect hebben bij anderen die hen graag willen
volgen; volgers moeten vatbaar zijn om de voordelen van aanhaken te zien en de nadelen van niet
meedoen. Er moet contact zijn tussen volgers en niet volgers anders kan er geen vonk overslaan. Het is de
kunst om de weerstand bij de niet-volgers op te durven zoeken en hem voor in plaats van tegen je te laten
werken. Vanuit nieuwsgierigheid kun je zoeken naar de emoCes en gevoelens achter de weerstand.
Wanneer je stuit op cynisme, besef dan dat dit eigenlijk teleurgestelde passie is (vgl. Scharmer met de Voice
of Cynism – VOC – die betrekking heec een diep gevoel dat verandering om tal van redenen toch niets
uithaalt). Het is zaak de red alert signalen goed te zien en te wegen waardoor het veranderingsiniCaCef kan
imploderen. Als change agents moet je veel contact met elkaar hebben om zorgen te delen en werkzame
oplossingen uit te wisselen. Intervisie met collega’s rondom die red alerts kan helpen (zie uitgebreide
toelichCng op pagina 105). Maar ook adequaat direct optreden door direct te benoemen wat je ziet en wat
je zorg is, is belangrijk. Verbinden door concrete nieuwe afspraken te maken is een voorwaarde.
Branding van het veranderiniCaCef is ook belangrijk en dat betekent dat het merk alCjd gekoppeld moet
worden aan posiCeve zaken rond het veranderiniCaCef.
In het veranderingsproces bestaan ook momenten van
sClstand, achteruitgang zelfs. Juist dan moet je er als change
agent zijn en herkennen wat er aan de hand is. Dat kan komen
omdat je voor iets geen kant en klare oplossing hebt, je weet
het zelf niet en dat blokkeert je. Tweede reden voor stagnaCe
is dat we een lasCge kwesCe niet durven aan te snijden, omdat
we denken dat we de enige zijn die ergens twijfels bij hebben.
Dat heet pluralisCc ignorance, omdat iedereen het heec en er
bij gevolg niets gebeurt, of iets doet dat niet goed is en
iedereen zich daar dan bij aansluit. Kortom: het durven uit te
spreken van twijfels en dit te toetsen bij anderen is essenCeel
voor de voortgang. Twijfelsessies, slow Cme, ontwikkelen van
LSD-vaardigheden (Luisteren, Samenva^en, Doorvragen) kan
ervoor zorgen dat emoCe ontlucht wordt en er geen druk op
het veranderingsproces komt te staan. Wie met aandacht wil
veranderen, moet af en toe sCl staan en even niets durven te
doen. Geduld oefenen en wachten tot het stof weer is opgetrokken om daardoor helderder te kunnen zien.
Het heec ook met vertrouwen te maken, in de zin dat je ruimte geec voor iets dat wil gaan ontstaan. SClte
toelaten en ervaren, deep listening, sensing (volgens Scharmer): niet handelen tegen de aard der dingen in.
Je kunt op verschillende manieren slow Cme organiseren: met de talking sCck: heb je de sCck dan ben je
aan het woord en dan blijkt dat je op een andere manier praat en tot andere gedachten en uitspraken komt.
Een tweede manier is Cme talk, dat wil zeggen spreekCjd afspreken en dan blijkt dit enorm veel creaCviteit,
eﬃciënCe en Cjd op te leveren.
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Deze indiaanse talking sCck geec mooi dat veranderen geen kwesCe van management is (le^. passen op de
winkel), maar van leiderschap. Het is namelijk het vermogen om anderen te mobiliseren om samen dingen
anders te gaan doen. Het heec heel veel te maken met leren aanvoelen wat nodig is. Daardoor moet je in
verbinding staan met de mensen, de omgeving, je moet weten wat er boven en onder het oppervlak leec.
Je moet je eigen kompas in het veranderproces goed kennen en zo dicht mogelijk bij jezelf, je eigen Why
komen te staan. Daardoor kun je authenCeker en gemakkelijker leiding geven. Dus er moet een samenhang
zijn tussen je eigen innerlijke waarden en wat je uitdraagt (je authenCciteit) en tussen wat je uitdraagt en
wat anderen je vervolgens zien doen (integriteit). Zo kan het goed zijn om het tempo van de
werkzaamheden te verlagen en in te zoomen op het ritme, omdat vertraging en het vinden van een goed
ritme uiteindelijk tot een beter resultaat leidt.

Mate van macht en invloed

Change agents
Uit het bovenstaande is wel iets van een proﬁel af te leiden over wat een goede change agent is:
• Hij is sociaal doortastend, is een slimme observeerder, doorziet dingen, voelt aan hoe de hazen
lopen en heec zelf inzicht
• Hij is bescheiden, is ﬂexibel en heec een overtuigende persoonlijke sCjl
• Hij bouwt gemakkelijk contacten op met mensen die van belang kunnen zijn en onderhandelt goed,
houdt mensen bij elkaar
• Hij heec een oprechte uitstraling, is waarachCg en heec geen dubbele bodems
Ze combineren dus bijzondere vermogens: ze hebben passie en overtuiging, maar beseﬀen ook dat ze
steeds steun van anderen nodig hebben. Ze zijn idealisCsch en pragmaCsch tegelijkerCjd. Onderstaande
ﬁguur geec mooi aan hoe deze change agents zich strategisch gedragen.

Veel invloed
Weinig belang

Veel invloed
Veel belang

Tevreden houden

Sleutelﬁguren
(nieuwe contacten,
in de gaten houden)

Weinig invloed
Weinig belang

Weinig invloed
Veel belang

Monitoren
(min. inspanning)

Informeren

Mate van belang
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Handboek OrganisaVeontwikkeling; bouwstenen voor beter
organiseren van Marcel van Marrewijk
De auteur van de Cubrix – een integraal bedrijfsmaCg raamwerk waarin contexten en situaCes van
organisaCes worden gestructureerd – heec nu een vervolg geschreven. Nog steeds staat het doel van de
Cubrix ook hier voorop: als je context en situaCe kent, dan weet je welk leiderschapstype eﬀecCef is, welk
type strategie voor de hand ligt, welk personeelsbeleid daar het beste bij aansluit, welke stakeholders je in
je besluitvorming betrekt, hoe kennis wordt ontwikkeld en overgedragen. Het denken van Marcel van
Marrewijk heec dus betrekking op zowel organisaCeontwikkeling – hoe wij ons organiseren – als op
performanceverbetering in termen van resultaten, waardecreaCe en vermogens. Maar terwijl de Cubrix
inzicht verschac in staCsche organisaCevormen èn organisaCedynamiek en verandermanagement, is het
met dit boek mogelijk om de rol van organiza6on architect te spelen: staat het fundament goed, kan d
organisaCe haar ambiCes waar maken, is een andere structuur of cultuur nodig?
Dit boek past daarom in een select aanbod van veranderliteratuur, omdat de aanpak integraal is, maar ook
gekoppeld aan onze bewustzijnsontwikkeling. De ontwikkeling van ons bewustzijn leert ons dat juist de
appreciaCe van dat wat is de basis vormt voor een nieuwe ontwikkeling naar andere performanceniveaus.
In die zin zou je kunnen zeggen dat veranderen in essenCe de acceptaCe van het bestaande impliceert.
In het boek wordt de theorie van de Spiral Dynamics als belangrijkste inspiraCebron gebruikt; de
ontwikkelingsstadia en ontwikkelingspaden van de mens in organisaCE worden doorgelicht en verrijkt met
inzichten van complexiteitsdenken (mulC-level, mulC-discipline, mulC-stakeholder). Dat gebeurt vanuit de
overtuiging dat we ons moeten leren bekwamen en omgaan met complexiteit. Dit is daarom des te
belangrijker, omdat tempoversnelling en exponenCële toename van veranderingen aan de orde van de dag
zijn. Dat past in een evoluConair proces met een fasegewijze ontwikkeling, waarin overgangsperioden
gekenmerkt worden door chaos, die nodig is om doorbraken en nieuwe oplossingen mogelijk te maken. Elke
volgende fase in de ontwikkeling is dus complexer, maar ook kwetsbaarder dan de vorige fase. Een hoge
mate van complexiteit vergt meer vrijheidsgraden van de spelers in het systeem. Omgekeerd geldt: hoe
ruimer het regelvermogen van mens in organisaCE hoe groter de complexiteit kan zijn.
Van Marrewijk herinterpreteert de theorie van de Spiral Dynamics door de waardensystemen nader te
typeren. Zo vormen de clanorganisaCe (veiligheid) en machtsorganisaCe (macht en energie) het dominanCe
paradigma, waarin macht en beheersing van de (bestaans)middelen centraal staat. De bureaucraCsche
(orde) en eﬀecCeve organisaCe (succes) vallen onder het beheersingsparadigma. Stabiliteit enerzijds en
eﬃciënte en voorspelbare aanwending van middelen om doelen te realiseren staat centraal. Kenmerkend
voor deze vier paradigma’s is dat fragmentaCe, verdeling en onderdrukking centraal staan. De professionele
organisaCe (gemeenschap) en netwerkorganisaCe (synergie) vormen samen het betrokkenheidsparadigma,
waarbij de wereld als samenhangend geheel wordt ervaren; onderlinge verbinding en instemming staan
centraal. De ﬂuïde organisaCe (holisCsch) tot slot valt onder het symbioCsche paradigma. In deze drie
paradigma’s vormen juist het verbinden, ruimte geven en verantwoordelijkheid de kern.
In het boek wijd van Marrewijk een heel hoofdstuk aan ‘beyond projectmanagement’, waarin heel goed
aangegeven wordt dat projectmanagement een uiCng is van beheersingsdenken en dat dat geheel
misplaatst is, omdat de complexiteit te groot is. Waarom dan toch gedaan wordt en de complexiteit in
kleine mootjes wordt gehakt en onderhevig wordt gemaakt aan strakke procedures en daarmee te doen
alsof alles beheersbaar en maakbaar is, heec te maken met de angst om fouten te maken, teleur te stellen
en niet aan de verwachCngen kunnen voldoen. De vier termen waaraan projectmaCg werken wordt
opgehangen – probleemstelling, doelstelling, aanpak en resultaat – zijn in een stabiele situaCe adequaat,
maar in een meerduidige context helemaal niet. Van een expliciet opdrachtgeverschap is in een dergelijke
situaCe geen sprake. Er zijn een aantal parCjen met een gezamenlijke uitdaging en die commi^eren zich aan
elkaar om samen een oplossing te verzinnen. Ze duiden samen de situaCe, kijken samen naar de uitvoering,
erkennen dat plannen dagelijks veranderen, maar communiceren zeer goed en verzekeren zich van consent
in het hele proces. In een meerduidige wereld is alles sociaal geconstrueerd.
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Meshworks – ofwel vlechtwerken - vormen de meest complexe en inclusieve projectorganisaCevorm,
waarin mensen en organisaCes zichzelf organiseren rond een vraagstuk door on-line en face-to-face samen
te werken, kennis en ressources te delen, leren en innoveren te versnellen. Een meshwork wordt met
voortschrijdend inzicht collecCef tot stand gebracht, zodanig dat recht wordt gedaan aan alle belangen
(mulC-aanpak, zie boven). Een waarderende methodiek als AppreciaCve Inquiry met z’n 5 V’s past bij dit
soort opgaven: verdiepen (van inzicht in kern van vraagstuk), verwoorden (van gezamenlijke uitdaging),
verbeelden (wat men met elkaar wil bereiken), vormgeven (ontwerpen van het toekomstbeeld) en
verwezenlijken (gezamenlijk commitment om zich samen daadwerkelijk in te ze^en). Bij meshworks gaat
het vanwege de complexiteit alCjd over het oversCjgen van een interne paradox in het systeem, waarvan
het vraagstuk de afspiegeling is.
Kern van de verandering lijkt te zijn de houding van bestuurders, i.c. het loslaten van het beheersingsdrama
door werkprocessen beter te monitoren, knelpunten leren kennen en daarop sturen, gevoeligheid
ontwikkelen voor de context en de complexiteit van hun projecten, meer diﬀerenCaCe toestaan in de
organisaCewijzen. Dit zijn allemaal zaken die met informaCe en kennis te maken hebben en die telkens weer
te kort schieten. Onzekerheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit zijn nieuwe begrippen die bijdragen aan
herwaardering van het tradiConele beheersmaCge denken en doen. Door deze begrippen een plaats te
geven kun je ook de kanteling van het ene waardesysteem naar het andere tonen. De onderstroom mag dan
de iniCaCeﬀase van een nieuw emergent systeem zijn, we kennen haar nog niet goed en weten niet wat ons
te wachten staat, hoewel we er zelf aan kunnen bijdragen. Om echt een doorbraak te realiseren moet à la
Wilber sprake zijn van coherenVe tussen alle vier kwadranten van Ik/intenCe (de nieuwe professional) –
Wij/cultuur (hippies) – het/proces (gewenst gedrag) – Het/systeem (op kennis gebaseerd netwerk). Dat is
nog niet het geval, ook al zi^en we duidelijk in een overgangsfase naar een nieuw Cjdperk.
Een belangrijke andere inspiraCebron voor Van Marrewijk is het denken van Arnold Cornelis, die de
ﬁlosoﬁsche vraag stelt hoe het komt dat we zoveel weten, maar niet begrijpen wat zich in e wereld afspeelt
en in e zelfsturingsvragen van de mens. Kern van zijn denken is de emancipaCe van de zelfsturing, die je
kunt omschrijven als de drang en onontkoombaarheid van ieder individu om regie over het eigen leven uit
te oefenen. Al naar gelang de ontwikkeling van het eigen bewustzijn en het wereldbeeld, de culturele
omgeving waarin het individu zich bevindt. Het ontwikkelingsproces kan worden geblokkeerd door
emoConele paradoxen, die ontstaan wanneer on mensbeeld in conﬂict raakt met het wereldbeeld, wanneer
ons zelweeld en onze levenservaringen niet meer met elkaar stroken. En als handelen en denken niet meer
congruent zijn, wanner we leven in een paradoxaal systeem dan lopen we gezondheidsrisico’s. Als het
zelweeld integreert in het wereldbeeld dan lost de paradox op, ontstaat rust en kristalliseren zich nieuwe
waarden.
CommunicaCeve zelfsturing is het centrale begrip en veronderstelt terugmelding en bijsturing, het is een
veel intelligenter kennissysteem dan sociale regelsystemen die de buitenwereld trachten te beheersen.
Daarmee raken we ook de bekende niveaus van leren. Het menselijk leren verloopt van binnen naar buiten,
dat wil zeggen dat de mens niet leert van impressies, maar van expressies. Gevoel is het onderliggend
kennissysteem dat zich ordent tot logica in de opbouw van het spreken. Communiceren impliceert het
tonen van mogelijkheden en is daarom van een hogere orde dan de repressieve en prescripCeve sociale
regelsystemen (die we overal in de domeinen van de samenleving zien). Je zou kunnen zeggen dat wij met
de leercirkels mensen tot zelﬁnzicht laten komen, waardoor ze hun eigen levensprogramma kunnen volgen.
Wat wij bieden – in termen van Cornelis – is zorg bieden, zelfsturing versterken om tot idenCteit te komen
(zorg x zelfsturing = idenCteit).
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Spiral dynamics van toepassing op clanorganisaVe (paars) en machtsorganisaVe (rood):
dominanVeparadigma

Systeemkenmerken/ Paars (clanorganisaVe organisaVe)
waardesystemen

Rood (machtsorganisaVe)

Algemene typering

Sociaal afgeschermde organisaCe met op
zich zelf staande met een eigen idenCteit en
cultuur, waaraan de leden trots en status
ontlenen. Kenmerk van wederkerige relaCes
tussen de leden onderling en de leider(s) van
de groep. Individuele veiligheid geborgd
door de levenswijze van de groep

De machtsorganisaCe representeert, versterkt
en ondersteunt de macht en status van de
leider en de grootsheid van de organisaCe. Ze
drukt direcCeve autoriteit van machthebbers
zo mogelijk uit in grote gebouwen

Mensbeeld

Mensen willen ergens bij horen. De groep
kan overleven door onderlinge
saamhorigheid en directe nabijheid. De
structuur en samenhang worden versterkt
door bilaterale relaCes gebaseerd op
persoonlijke wederkerigheid: ik doe iets voor
jou en jij voor mij

Mensen zijn energiek op zoek naar macht,
status, erkenning en respect. De wereld is
voor hen een jungle en alles is gepermi^eerd
om zichzelf te verdedigen. Eigenbelang is een
belangrijkere drive dan de belangen van de
groep. Persoonlijk respect, verdedigen van
reputaCe, voorkomen van schaamte en
gezichtsverlies bepalen het mensbeeld. Het
gaat vaak om mensen met passie, wilskracht
en levenslust. Ze zijn vaak spontaan, votaal,
prakCsch en asserCef en zijn bereid om van
tradiCes af te wijken.

Cultuur

De stam en clan kenmerken zich door een
tribale structuur die ervoor zorgt dat
mensen kunnen ontsnappen aan de
dreigende wereld. Ze voelen zich door riten,
herkenningspunten en gewoonten
verbonden aan elkaar en de verhalen zorgen
voor een constante bevesCging. Mensen zelf
zijn trots op hun idenCteit, maar
buitenstaanders worden barbaren genoemd

Een posiCeve cultuur is acCegericht en
gepassioneerd. Alles is toegestaan om te
pakken wat pakken kunt en het doel heiligt de
middelen. Machtsstrijd is kenmerkend voor
deze rode cultuur. De mens is hard, asserCef
en stoutmoedig en lijkt immoreel, maar het is
geen kwaadwilligheid maar meer zichzelf
tonen en een posiCe verwerven en de beste
willen zijn.

Structuur

Tribale structuren worden vaak voorgesteld
als een kring rond de leider die overal veel
van weet en oplossingen kent. Ook sommige
organisaCe onderdelen kennen vaak zo’n
structuur van sterke gehechtheid naar elkaar
en tegelijkerCjd zich afze^en tegen de
buitenwereld. Ze zijn bereid om hun eigen
belang ondergeschikt te maken aan de
gemeenschap

De structuur is gericht op het ondersteunen
en uitdrukken van de macht van een
organisaCe. In de hiërarchie krijgt iedereen
z’n posiCe met de spullen privileges die erbij
horen. De macht moet ook uitgestraald
worden en toont zich in grootse gebouwen,
maar ook auto’s of andere glamour bevesCgt
de status van de machthebber.

Leiderschap

TradiConeel de stamoudste, soms
ondersteund door een sjamaan die de
rituelen leidt, de contacten met de
voorvaderen onderhoudt. Tegenwoordig
trec men ze aan bij sommige
familiebedrijven, maar ook de founder van
een succesvolle organisaCe vervult soms zo’n
rol

Het archetype van leiderschap van de
machtsorganisaCe is de baas, die je kan
maken en breken, die verdeelt en heerst,
opdrachten geec, direcCeve uitvaardigt, strac
als mensen zich niet aan de opdrachten en
instrucCes houden. Met alle gevolgen voor
status, invloed, achCng, eergevoel en respect
van dien. DaadkrachCge en communicaCef
vaardige leiders krijgen de mensen snel in
beweging en zijn tot acCe bereid. Doorslaan
daarin kan leiden tot manipulaCe en
machtsmisbruik. Het kan aanleiding zijn voor
ra^engedrag: non-coöperaCef en
oncollegiaal.
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Strategie

Overleven is de kernstrategie, passend bij de
idenCteit van de groep: nomaden, maar ook
afdelingen waar men pal voor elkaar staat en
die hun eigenCjd via verhalen telkens weer
bevesCgen, zeker in Cjden van tegenslag en
dreiging

Het exclusieve terrein van de
machtsorganisaCe om dingen gedaan te
krijgen is het verleiden en manipuleren van
personen en instellingen met geschenken en
bedreigingen. Daadkracht en
doorzeqngsvermogen leiden tot het
adagium: de dood of de gladiolen. Veel
strategische ambiCes (groter marktaandeel,
exploiteren van alle resources, etc.) worden
bereikt door meer complexe
waardensystemen, maar die grijpen terug op
dit systeem. Veel verleidingen,
beïnvloedingsmethoden en
dwangmechanismen worden beproefd in dit
systeem

People management Iedereen vervult een rol in het grotere
geheel, dei aansluit bij de kwaliteiten en
talenten. Daardoor wordt de groep versterkt.
Werving van nieuwe leden vindt plaats
vanuit de bekendheid en familiebanden,
buitenstaanders zijn niet te vertrouwen.
Mensen blijven liever op hun plek met een
slechte werkgever, maar waar men de groep
niet wil verlaten, dan een andere organisaCe
opzoeken

CoöptaCe en vriendjespoliCek en loyaliteit
zijn kenmerkend hoe tegen mensen wordt
aangekeken, van people management is geen
sprake. Kwaliteitsvoorschricen en richtlijnen
zijn er niet behalve dan de opdracht. Vaak
gaat het om kortstondige eﬀecten, omdat
afstemming nauwelijks plaatsvindt en
opdrachten ‘uit de lucht komen vallen’.
Medewerkers kijken de kat uit de boom en
leren omgaan met bestuurlijke prioriteiten

CommunicaVe en
besluitvorming

Men komt regelmaCg bijeen, waarin kleine
nieuwtjes worden uitgewisseld. Belangrijke
keuzen worden bepaald door stamhoofd en
sjamaan, die signalen van buitenaf (bv.
sterren) interpreteren, of in vooroverleg
worden krijgers gepolst. Het samenzijn drukt
eenheid uit. Herhaling en herkenbaarheid
van rituelen en verhalen keren steeds terug

Belangrijk is wie iets zegt en hoe het gezegd
wordt: eﬀect en grote gebaren zijn
belangrijker dan de boodschap. Mondelinge
communicaCe heec de voorkeur, omdat
daarin de supremaCe het beste zichtbaar
gemaakt kan worden. Besluitvorming is
volledig gecentreerd rond de leider, deze kan
ook terugkomen op eerder verleende
gedelegeerde beslissingsbevoegdheid.
Willekeur is een belangrijk kenmerk.

Leren en innoveren

Dit systeem is de eerste strijd van mensen
tegen de angst, zolang angst heerst kan niet
worden geleerd, wel bezworen. Doen wat je
van nature goed kan volstaat in dit systeem
om goed te funcConeren. De mens voelt zich
in dit systeem erg kwetsbaar en
onbeduidend. Het idee dat je kracht en
invloed aan de omgeving en natuur kunt
on^rekken is nog niet ontwikkeld

Autonomie is een belangrijk uitgangspunt, dat
wil zeggen dat zelf mogen kiezen wat je wilt
leren, om regisseur te zijn van je eigen
leerproces. Bij voorkeur leren in de prakCjk
door meesters na te doen, te oefenen tot je
er le^erlijk bij neervalt, hen te imiteren en
enorme producCes te leveren. Veel te doen,
dus

Middelen

Middelen uit eigen kring en soms die via
ruilhandel verkregen zijn. Ook in moderne
clans spelen autarkie en wederkerigheid een
belangrijke rol

Middelen worden vaak verkregen op grond
van piraterij, ontvreemding van eigendom,
dwang en geweld. Nog steeds maken
verleiding, corrupCe, dwang en inCmidaCe
del uit van de inkoopmethoden van
machtsorganisaCes

Processen

AcCviteiten verlopen via een vast volgorde,
die door rituelen nog eens ondersteund
worden. Vaak gaat ook het werk over van
vader op zoon en van meester naar gezel

Vanwege de willekeur en de weinig
gedetailleerde en planmaCg verantwoorde
opdrachten, hebben medewerkers veel
vrijheidsgraden om ook betrekkelijk
willekeurig inhoud aan de opdracht te geven.
Ieder houdt er z’n eigen werkmethode op na.
Dit geec hen ook een gevoel van macht

77

De aanmoediging

Duurzaam
ondernemen

De clanorganisaCe ervaart zich als onderdeel Dit systeem is per deﬁniCe niet duurzaam (zie
van een groter geheel en tracht in balans te rol van de dicatator). Macht roept vaak
leven
tegenmacht op, die er opnieuw gericht is om
macht te behouden.

Verantwoord
ondernemen

Zij voelen zich niet of nauwelijks
aangesproken om verantwoording af te
leggen aan derden

MachtsposiCe en innemen en daarover
verantwoording af te leggen verhouden zich
slecht tot elkaar. Macht is veelal zelf
gecreëerd en niet op basis van rechten

VerwachVngen ten
aanzien van
overheden

Iedere vorm van overkoepeling of
overheersing wordt gewantrouwd. Doel is
immers overleven van de groep en hoe ze
zijn

MachtsorganisaCes gaan soms verbindingen
aan met overheidsorganisaCes om hun macht
juist te bestendigen door groei te realiseren
of juist bescherming tegen bedreigingen te
vragen. Overheden zien hier soms ook
voordelen en gedragen zich als partners met
als taak het establishment te verdedigen.
Gevolg kan zijn inﬁltraCe, gunsten verlenen,
etc.

Toepassing van de
organisaVe

Medewerkers van afdelingen gedragen zich
als in een clanorganisaCe: uiterst
behulpzaam naar collega’s,
kameraadschappelijkheid en familiecultuur.
Maar naar de organisaCe als geheel of
collega’s van andere afdelingen is er een heel
ander verhaal

Het is het vehikel van de leider met ambiCe
en het is de eerste organisaCevorm die niet
verloopt via natuurlijke riten in tribaal
verband. Je trec deze vorm overal aan, het
zijn kleine koninkrijkjes gebaseerd op eigen
belang in plaats van een gemeenschappelijk
belang

Tekortkomingen van
de organisaVe

De clanorganisaCe is sterk intern gericht en
heec veel weerstand tegen veranderen, ze
passen zich moeilijk aan, nemen weinig
iniCaCef en zijn tevreden als ze met rust
gelaten worden

Als de leider succes heec, heec de
organisaCe ook kracht. De posiCe is wankel,
want de concurrenCe is groot en bovendien
kunnen leiders hun hand overspelen en zich
almachCg wanen en zich daarna gedragen (bv.
risicovol gedrag, excessieve beloningen);
volgzaamheid slaat om in verzet. Zonder
direct toezicht wordt door ondergeschikten
maCg gepresteerd. Willekeur en
onvoorspelbaarheid leiden tot weinig samenhang en structuur in acCes

Tabel 1 Naar Marcel van Marrewijk Handboek Organisa6eontwikkeling (2014)

78

De aanmoediging

Spiral dynamics van toepassing op bureaucraVsche (blauw) en eﬀecVeve (oranje) organisaVe:
beheersingsparadigma

Systeemkenmerken/
waardesystemen

Blauw (bureaucraVsche organisaVe)

Oranje (eﬀecVeve ondernemende
organisaVe)

Algemene typering

Een strakke verCcaal, gestraCﬁceerde,
piramidale structuur waarin
administraCeve procedures en (we^elijke)
richtlijnen alle taken en
verantwoordelijkheden dwingend
voorschrijven. De organisaCe is gericht op
beheersing, voorspelbaarheid en precisie.
Beleid en doelstellingen worden bepaald in
de top van de organisaCe en de uitvoering
wordt opgelegd aan de ondergeschikten

Een eﬀecCeve, ondernemende organisaCe
kent een acCeve hiërarchie, die meer ruimte
en ﬂexibiliteit biedt voor individuele
creaCviteit, inzet en iniCaCef. De
beheersingsstructuur is nog steeds verCcaal,
maar verantwoordelijkheden zijn
gedecentraliseerd tot proﬁtunits die extra
beloond worden wanneer hun aanpak en
inzet leiden tot de geambieerde resultaten

Mensbeeld

Het systeem heec mensen nodig die niet
alleen de regels accepteren maar zelfs hun
zingeving ontlenen aan het zo sCpt
mogelijk opvolgen van regels en
voorschricen
Herkenbare waarden: volgzaamheid,
gehoorzaamheid, discipline, gewetensvol
en integriteit

In dit systeem is het denken en handelen van
mensen gericht op onvoorwaardelijk
vooruitgangsgeloof. Ze zijn gevoelig voor
status, maar dat ontlenen zij niet aan hun
posiCe in de organisaCe, maar aan de mate
van behaald succes en materiële welvaart. Zij
werken hard, laten liever anderen hard
werken en genieten van de opbrengsten van
hun inspanningen

Cultuur

Procedurele aanpak, waarin voor alle
acCviteiten regels ontworpen zijn. De
wereld is voorspelbaar en stabiel.
Uitvoerders worden verwacht conform die
regels te handelen, zonder aanziens des
persoons en zonder reklening te houden
met speciﬁeke (persoonlijke)
omstandigheden. Eerlijkheid, objecCviteit
en rechtvaardigheid zijn belangrijk in de
bejegening van klanten en burgers. Er is
sprake van een parafencultuur, waarin
steeds toestemming nodig is van een
bovengeschikte. Kenmerkende
cultuurkenmerken: risicomijdend,
raConeel-instrumenteel, basis van kennis,
deskundigheid en vakmanschap

ConcurrenCe is een sleutelwoord. Het gaat er
om net wat sneller, slimmer, doortastender te
zijn dan je concurrent en door je Cjd en
middelen goed te investeren zul je succes
hebben. De weg er naar toe is onbekend en
gaat via trial en error en veronderstelt
experimenteren en leren. Niet zozeer taken
worden gedecentraliseerd als wel
prestaCedoelstellingen met betreﬀende
mandaten en vrijheden van dien. Rankings en
benchmarks zijn belangrijk om de
prestaCeprikkels op te voeren en vooral op
korte termijn successen te boeken. Veel gaat
om de het aanzien naar de buitenkant van de
organisaCe.

Structuur

De structuur is gericht en ingericht op
beheersing (als reacCe op heersen in het
rode systeem). Taken en budge^en worden
vanaf de top gecascadeerd naar beneden.
Ieder weet wat wanneer wordt uitgevoerd
volgens strakke regels. De structuur is star
in de zin dat en geen feedback plaatsvindt
en al helemaal geen aanpassing, want het
denkwerk wordt exclusief gescheiden van
de uitvoering

Mensen worden afgerekend op hun bijdrage
aan succes. De verCcale organisaCe is minder
strikt en onderdelen worden ondergebracht
in divisies n businessunits die
verantwoordelijk worden gesteld voor het
behalen van hun businessdoelen. Er is ruimte
voor ondernemerschap en taken worden
minder strikt omschreven en laten dus ruimte
voor persoonlijke kleuring van de
werkomgeving. Dus de ruimtelijke inrichCng
wordt daaraan ondergeschikt gemaakt (vgl.
nieuwe werken)

Leiderschap

De manager ziet conform de taken, regels
en budge^en toe op de uitvoering van
opdrachten van hogerhand

De ondernemer of entrepreneur die nieuwe
mogelijkheden ontdekt en gaten in de markt
ziet staat centraal. Hij ziet trends, speelt
daarop in en waardeert het
ondernemerschap van zijn ondergeschikten
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Strategie

Deze is gericht op het versterken en
verbreden van de beheersing. Onder het
mom van schaalvoordelen worden
acCviteiten binnen de hiërarchie
opgenomen en onder toezicht gesteld. Het
eﬀect is toename van de
organisaCeomvang. Aanbodsturing staat
voorop en de prijsstrategie is gebaseerd op
integrale kostprijsberekening.
Beheersbaarheid en eﬃciënCe zijn
planbaar. Het ScienCﬁc Management
model van Frederick Taylor sluit naadloos
aan op dit model: standaardisaCe,
specialisaCe, maximalisaCe, concentraCe
en centralisaCe

Deze is gericht op het versterken van de
eigen concurrenCekracht. Inzicht in de markt
en de waardepercepCe van klanten zijn
bepalend voor de koers. Ondanks het feit dat
de klant koning is en sprake is van een
toename van productdiﬀerenCaCe blijkt de
organisaCe aanbod gestuurd. Verpakking en
verleiding zijn belangrijk om bij klanten in
een goed blaadje te komen staan.

People management

Ook gericht op aansturen en
administreren , beoordelen van
vakmanschap via competenCe- en
funcCeproﬁelen, beloning via
salarisschalen, contractuele avandeling
van de arbeidsvoorwaarde;
werkplekinrichCng conform arboomstandigheden; vaststellen van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
geschiktheid voor promoCe op basis van
objecCeve criteria

Medewerkers zijn human resources, dus een
producCefactor waarin je moet investeren en
waarop rendement behaald moet worden.
Naast funcCekwaliﬁcaCes zijn met name
aqtude en persoonlijke drijfveren belangrijke
factoren die het verschil kunne maken in de
compeCCeve omgeving waarin gepresteerd
moet worden

CommunicaVe en
besluitvorming

VerCcale en top down besluitvorming,
veelal schricelijk incl. emails met
opdrachten. De geschiktheid om besluiten
te nemen wordt bepaald door de status
van de persoon en die is avankelijk van de
posiCe in de organisaCe.

Businessunits sturen zichzelf aan en beleid en
uitvoering worden niet langer strikt
gescheiden, want op de werkvloer ontstaat
kennis en ervaring die benut wordt in het
zoeken naar de beste oplossingen en
verbeteringen. Met de ruimte voor debat en
discussie ontstaat meer balans tussen top
down en bo^om up en tussen ontvangen en
voeden van informaCestromen. Beslissingen
worden genomen op grond van harde en
objecCeve data, business cases worden
beschreven van investeringen en potenCële
opbrengsten op basis waarvan de top de
investeringsprioriteiten kan bepalen.
De AIDA-formule wordt (impliciet)
gehanteerd: A^enCon, Interest, Desire,
AcCon

Leren en innoveren

Echt leren is eigenlijk alleen voorbehouden
aan de top en toont zich in aanpassingen
van beleid en planning. De rest van de
organisaCe hoec alleen bij te blijven en
aanpassingen uit voeren. Het gaat om een
reproducCeve leersCjl. De metafoor is die
van een leeg vat.

Naast producCnnovaCe is ook
procesinnovaCe essenCeel om de globale
concurrenCe aan te kunnen. Daar past van de
medewerkers een leersCjl bij van
experimenteel leren: wat werkt en wat kan ik
er direct van toepassen? Ze zijn probleem
georiënteerd en toetsen steeds waar hun
kennis tekort komt voor de oplossingen van
hun probleem

Middelen

Zo dicht mogelijk brengen bij de eigen
invloedsfeer, volgens strikte regels en
voorwaarden uitvoeren van acCviteiten
door derden.

Omdat middelen een prijs hebben, is het
zaak slechts over die middelen te beschikken
die nodig zijn om te leveren. Dat betekent
juist in Cme leveren om dure voorraden te
voorkomen
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Processen

De Planning- en Controlcyclus is het
belangrijkste proces. Standaardisering staat
centraal, zodat variaCes tenderen naar de
genormeerde uitkomsten. Zo blijc het
systeem voorspelbaar. Naarmate de
omgeving complexer wordt, is op
decentraal niveau iets meer ruimte om in
te spelen op variaCes.

De inregeling van processen is zodanig dat
incrementele verbetering voortduring kan
plaatsvinden. De kwaliteit van de processen
moet goed zijn dat bepaalt het succes van de
organisaCe. Maar de processen worden nog
steeds planmaCg aangestuurd en via
monitoring wordt de aanpak beoordeeld en
vindt feedback en aanpassing plaats

Duurzaam
ondernemen

Duurzaam gedrag wordt beschouwd als
plicht of als invulling van goed burgerschap,
maar wel binnen de regels die de
autoriteiten hebben gesteld

Duurzaam ondernemen wordt geaccepteerd
en toegepast wanneer het bijdraagt aan
verbetering van de reputaCe,
arbeidsproducCviteit, consumententrouw,
beurswaarde, besparingen, etc. Dus wanneer
er een business case onder ligt.

Verantwoord
ondernemen

De basishouding is die van ‘vertrouw mij’.
De organisaCe bepaalt welke informaCe
beschikbaar wordt gesteld en aan wie
vanuit een vanzelfsprekendheid dat
belangstellenden dankbaar mogen zijn
voor de bereidheidwilligheid inzicht te
verschaﬀen

Het openlijk verantwoorden van prestaCes
gebeurt schoorvoetend en op verschillende
manieren wordt getoond hoe goed de
organisaCe het met de wereld voor heec

VerwachVngen ten
aanzien van
overheden

Deze organisaCes streven naar
maatschappelijk aanvaardbaar
funcConeren door te voldoen aan de
we^elijke regels en eisen. Ze verwachten
een license to operate, een vergunning om
doelstellingen te mogen volbrengen. Een
consequent toezicht- en handhavingsbeleid
wordt verwacht

License to grow staat centaral en betekent
dat de overheid er vooral is om
belemmeringen voor het ondernemerschap
weg te nemen, dus minder belasCng, minder
controle en minder regels

Toepassing van de
eﬀecVeve organisaVe

Veel (publieke) administraCeve en
beleidsgeoriënteerde instellingen, maar
ook capaciteits- en producCeorganisaCes,
zoals wetenschap, vervoer en logisCek,
maakindustrie, maar ook holdings en
hoofdkantoren.

Vooral in de private sector, maar ook
zichtbaar in de semipublieke sectoren. In zorg
en onderwijs is het met weinig succes
neergezet

Tekortkomingen van
de eﬀecVeve
organisaVe

Beperkt oplossend, creaCef en aanpassend
vermogen, een grote rigiditeit, doel
ondergeschikt aan planning en
voorschricen, één waarheid/weg/aanpak

Het pragmaCsme van dit waardesysteem kan
op gespannen voet staan met de ethiek,
zeker wanneer het doel de middelen heiligt.
Kort termijn en winstgedreven oriëntaCes
veroorzaken uitpuqng van grondstoﬀen,
vervuiling van milieu en uitstoot van mensen
die niet passen in het compeCCeve spel dat
gespeeld wordt

Tabel 2 Naar Marcel van Marrewijk Handboek Organisa6eontwikkeling (2014)
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Spiral dynamics van toepassing op professionele (groen) en netwerkorganisaVe (geel) organisaVe:
betrokkenheidsparadigma

Systeemkenmerken
/waardesystemen

Groen (professionele organisaVe)

Geel (netwerkorganisaVe)

Algemene typering

Gemeenschap van mensen die streec naar het
faciliteren van de behoecen en belangen van
alle relevante stakeholders door het proces
van organiseren. Door afstemming, dialoog en
draagvlakvorming met alle belanghebbenden
wordt kennis uitgewisseld die een nieuwe
bron van groei biedt en toegevoegde waarde
levert aan alle stakeholders

De netwerkorganisaCe is een al dan niet
Cjdelijke gemeenschap of coaliCe die
geformeerd is om een gedeeld doel tot stand
te brengen of een gemeenschappelijk
vraagstuk op te lossen. Het net- vlechtwerk
maakt energie, toewijding en creaCviteit vrij
bij de leden van het netwerk, waardoor
doorbraken tot stand komen die niet alleen
alle belanghebbenden voordelen bieden,
maar die tevens de werkwijzen
transformeren naar een meer duurzaam
niveau

Mensbeeld

Mensen streven vanuit dit beeld naar
solidariteit met de kansarmen, naar harmonie
en balans en naar een liefdevolle
betrokkenheid bij mens en maatschappij. Er is
sprake van herboren gemeenschapszin.
Mensen zijn in staat om zichzelf en anderen
op gevoelsniveau te verkennen en
ontwikkelen het vermogen tot empathie

Mensen streven naar inzicht, begrip en
synergie en voorkomen dat hun acCes en
gedrag negaCeve gevolgen heec voor
anderen en de omgeving. Bewust handelen;
zij zijn beter dan ooit in staat om verleden,
heden en toekomst van de wereld te
beva^en. Zij zijn de eerste die op een
verantwoorde wijze met vrijheid en
onavankelijkheid om kunnen gaan.
ExistenCe, authenCciteit en zingeving zijn
ankerpunten. Zij kunne goed omgaan met
conﬂicten en paradoxen en vinden
gemakkelijk ingang bij diverse parCjen om
een oversCjgende oplossing te creëren

Cultuur

In een professionele organisaCe is het
organisaCe proces een op zichzelf staand doel,
waarin mensen samen betekenis geven en
vorm en inhoud vaststellen. Mensen in dit
systeem organiseren hun eigen werkelijkheid
en op basis van die construcCe handelen zij
(waarderelaCvisme). Men is gericht op relaCes
met name via de dialoog tussen mensen
onderling en met groepen van
belanghebbenden. Je bent eerst mens, dan
professional, maar nooit resource. SCmulans
tot samen-werken, samen-leren; mensen
verbinden zich tot een gemeenschappelijk
doel en ieders talent en potenCe wordt
volledig ontwikkeld. De professional wil de
werkelijke behoecen van belanghebbenden
kennen. Door die afstemming kan de
performance van de professionals verbeteren

Open, transparante en ﬂexibele cultuur
ondersteunt mensen met een krachCg intern
kompas. De heelheid van een hogere orde
gaat voor de veelheid van individuen en
relaCes. Cultuur biedt veel vrijheidsgraden,
maar houdt mensen wel verantwoordelijk
voor commitment die zijn aangegaan. We
gaan niet naar de toekomst, maar we
creëren deze. Via leiderschap en strategieën
ontwikkelen we veerkracht

Structuur

De hiërarchie heec afgedaan en er is een
pla^e organisaCe. Gelijkwaardigheid van
professionals wordt zichtbaar in
kantoorconcepten en funcConeel en
duurzaam ruimtegebruik. Eigen
verantwoordelijkheid gaat voor onder
toezichtstelling

Het gaat om pragmaCsche
organisaCevormen die complexiteit,
onzekerheid en snelle verandering aan
kunnen. OrganisaCe worden niet ingericht
via lijnen van macht en funcConaliteit, maar
ontstaan als spontane coaliCes die Cjdelijk
verbinding ervaren op inhoud en
avankelijkheid
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Leiderschap

Dienend leiderschap staat voorop met een
coachende rol naar de professionals toe. Met
de groep samen vaststellen wat de beste opCe
is. Leiders hebben zorg voor mensen, in het
vertrouwen dat mensen zich opCmaal inze^en
voor het belang van de organisaCe. In een
dialoog kan de professional aangeven hoe de
leiding en collega’s kunnen helpen. Zo ontstaat
betrokkenheid en focus op wat geleerd en
verbeterd kan worden

De leider is een emergent leider, die visie
heec en verbindt, die ambiCe koppelt aan
bescheidenheid, die uitdaagt en inspireert,
die doorbraken tot stand brengt en nieuwe
innovaCes en duurzame oplossingen vindt
die tot voordeel strekt van alle
belanghebbenden. Hij werkt vanuit een
moreel kompas, heec een ethische visie en
draagt die op een transparante wijze uit. Niet
zozeer wat leiders doen is belangrijk, maar
wat zij zijn. De essenCe is leiderschap een
leerproces hoed je de toekomst (mede)
creëert en vormgeec
Alle beheersingsparadigmata gaan uit van
SMART, maar hier gaat het om FUZZY:
feestelijk, uitdagend, zuiver, zinnig, Yes!

Strategie

De professionele organisaCe is gericht op het
opCmaal ontwikkelen van de potenCe en
vaardigheden van professionals. Door de juiste
focus op de eigen medewerkers te leggen en
het kapitaal van de organisaCe kan men goede
relaCes opbouwen met alle stakeholders van
de organisaCe. Strategische samenwerking
met leveranciers/afnemers is een belangrijk
thema

Deze is gericht op het ontwikkelen van
synergie ten behoeve van het belang van
organisaCe en maatschappij als geheel. Dus
het vrijmaken van potenCe die in
organisaCe(onderdelen) besloten ligt

People
management

Human talentmanagement: ondersteunen en
sCmuleren van de persoonlijke en
professionele ontwikkeling van alle
medewerkers. De maatstaf van eﬀecCef
people management is niet langer de
tevredenheid van de medewerkers, maar de
mate van wederzijds vertrouwen

Zolang toegevoegde waarde wordt
gecreëerd blijven parCjen samenwerken, zo
niet da gaan zij uiteen en worden nieuwe
coaliCes gezocht waarmee de ambiCes beter
gerealiseerd kunnen worden. De people
manager is een human capital manager; de
persoon die medewerkers in staat stelt hun
potenCe te ontplooien in de context van de
werkomgeving (acCon learning). Het
beoogde eﬀect is ﬂow, een stroom die
mensen meevoert en die de Cjd doet
vergeten.

CommunicaVe en
besluitvorming

In het sociaal construcConisme van de
professionele organisaCe wordt de taal niet als
instrument beschouwd waarmee de
werkelijkheid wordt beschreven, maar als iets
waarmee een groep zijn werkelijkheid creëert.
De dialoog is dan ook een heel belangrijke
communicaCevorm en de wijze die
professionals gebruiken om af te stemmen:
tweezijdigheid omvat subjecCeve gevoelens,
persoonlijke indrukken, luistervaardigheid.
Nadruk ligt op wat wel werkt (AI). Veel Cjd
wordt geïnvesteerd in de besluitvorming, de
uitvoering gaat sneller, omdat iedereen
gecommi^eerd is aan de consequenCes van
het besluit.

Er wordt gestuurd op verbinding en
betrokkenheid. Communiceren in een
netwerkorganisaCe is essenCeel. Het gaat
niet om consensus, maar om consent:
toestemming voor een keuze of een voorstel.
HolacraCe is een besturingssysteem die
ﬂexibiliteit en eﬀecCviteit wil verankeren in
kernprocessen: sturen op concrete
spanningen, elke beslissing kan op elk
moment worden herzien, doel is vinden van
werkbare oplossing

Leren en innoveren

Help mij om het zelf te doen, past goed in het
groene systeem. Goede begeleiding en een
sCmulerende leeromgeving zijn belangrijk.
Eerst leren delen voordat je kunt
vermenigvuldigen past hier ook goed in. Na de
product- en procesinnovaCes uit de vorige
systemen, gaat het nu om sociale innovaCes:
samen groeien door uitruil van kennis. In het
nieuwe werken gaat het om de transformaCe
van beheersing naar betrokkenheid, van
controle naar vertrouwen en van conformiteit
naar zingeving. Professionals zoeken en vinden
meerdere wegen om met elkaar te verbinden:
high tech, high touch

Het leerproces is het kernproces in een
netwerkorganisaCe. Dat betekent
voortdurende afstemming van deelnemers
op elkaar om resultaten te boeken:
reﬂecteren, doorprikken, uitdagen,
tegenstellingen overbruggen, brainstormen,
etc. Er bestaan cycli van meshworks, die
ontstaan vanuit netwerken, die via
community of pracCce leiden tot meshworks
(vgl. maatwerkconstrucCes)
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Middelen

Belangen van stakeholders in de
bedrijfsvoering. Duurzaamheid en fair trade
zijn bepalend voor de herkomst van middelen.
De stakeholderskringloop bestaat vanuit
idenCﬁcaCe uit: engage, involve, agree,
deliver, learn, apply

NetwerkorganisaCes zorgen ervoor dat de
mee-makers kunnen beschikken over wat zij
nodig hebben. De verantwoordelijke wijze
zal misbruik voorkomen. Het verschaﬀen en
verdelen van middelen roept wat extra
coördinaCe op, maar met minder
complexiteit

Processen

Vermogen om onderling af te stemmen en
aanpassen totdat een coherent geheel
ontstaat heec gevolgen voor
procesmanagement: alle processen worden
op elkaar afgestemd totdat sprake is van
opCmalisaCe van de organisaCe als geheel

NetwerkorganisaCes zien kans processen te
integreren op ketenniveau, tot de
uiteindelijke totale sector toe

Duurzaam
ondernemen

Duurzaam ondernemen en maatschappelijke
betrokkenheid worden geïnspireerd vanuit
menselijke waarden, sociale
verantwoordelijkheid en betrokken bij de
natuurlijke omgeving

Zoektocht naar goed gebalanceerde,
funcConele oplossingen die ecologische,
economische en sociale waarde opleveren.
Duurzaamheid is de vanzelfsprekend weg
naar progressie en is volledig geïntegreerd in
de hele bedrijfsvoering

Verantwoord
ondernemen

De professionele organisaCe is zich bewust
van de impact van de organisaCe op de
samenleving en wenst hiervoor
verantwoording af te dragen

Dialoog met de maatschappij, voorbij alle
belanghebbenden, vormt een belangrijke
kennis- en ervaringsbron die een impuls
vormt voor duurzaam handelen in de
organisaCe zelf

VerwachVngen ten
aanzien van
overheden

Professionele organisaCes verwachten dat
overheden een beter sociaal beleid voeren en
het verdelingsvraagstuk organiseren. Dit
veronderstelt afstemming met alle groepen in
de maatschappij, een breed ambtelijk
apparaat en maatschappelijk middenveld om
e polderresultaten uit te voeren en te
handhaven

NetwerkorganisaCes verwachten ook van
overheden een eerlijke, slimme en ﬂexibele
werkwijze. De overheid kan kleiner, omdat
veel sociale, herverdelings- en
handhavingsvraagstukken beter in
netwerken georganiseerd kan worden.
Uitwisseling van publiek en private
professionals omdat het allemaal netwerkers
zijn

Toepassing van de
organisaVe

Koplopers in het bedrijfsleven en social proﬁt
sector hebben al veel elementen van de
organisaCevorm van de professionele
organisaCe geïncorporeerd. Beheersing in
complexe situaCes blijkt een illusie.
Verdergaan op het pad van betrokkenheid en
verbinding

Er zijn al wat voorbeelden van, maar veel zijn
er te gronde gegaan door een slecht
fundament in de onderliggende
waardensystemen en door gebrek aan focus

Tekortkomingen
van de organisaVe

Het besluitvormingsproces neemt veel Cjd in
beslag en is kostbaar. Het zoeken van
compromissen leidt tot abstracCes en
onvoldoende oplossend vermogen om
complexe uitdagingen aan te kunnen. KriCek
en afwijkende meningen worden onvoldoende
gewaardeerd. Dienend leiderschap mist de
visie en ambiCes die nodig zijn wanneer
organisaCes geconfronteerd worden met
complexe uitdagingen

In hun streven naar autonomie zijn
netwerkers meer loyaal aan hun werk dan
aan hun werkgevers. Netwerken zijn
kwetsbare organisaCevormen die i.t.t.
voorgaande organisaCevormen niet geschikt
zijn om structureel simpele vragen
vraagstukken uit te voeren

Tabel 3 Naar Marcel van Marrewijk Handboek Organisa6eontwikkeling (2014)
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Spiral dynamics van toepassing op ﬂuïde organisaVe (turquoise): symbioVsch paradigma met holisVsche
insteek

Systeemkenmerken/waardesystemen

Turquoise (ﬂuïde organisaVe)

Algemene typering

Deze organisaCe is gericht op het vergroten van de kwaliteit van leven voor
een zo groot mogelijke groep. De organisaCe funcConeert als een
ecosysteem, waarin de individuen werken aan volledige ontplooiing van
hun mens-zijn, in wederkerige verbinding met het Geheel. OrganisaCes
worden alleen opgericht en in stand gehouden voor hun bijdrage aan het
Geheel, hoe groot of klein ze ook zijn. De kringloop van de benodigde
middelen is duurzaam ingericht (cradle to cradle)

Mensbeeld

Mensen ervaren dat zij onderdeel zijn van een groter organisch geheel, ze
ervaren dat alles in één is. Ze realiseren zich dat ze de werkelijkheid niet
kunnen waarnemen zonder er aan deel te nemen: waarnemen en
betekenis geven beïnvloeden namelijk de werkelijkheid.
De heling van de wereld begint met de zorg voor de innerlijke mens, dat
betekent aandacht voor lichaam en geest. Beide vragen training en leveren
meer focus, helderheid en inzicht op. De persoonlijke binnenwereld en
buitenwereld zijn als communicerende vaten met elkaar verbonden

Cultuur

De holisCsche visie heec een grote invloed op de ethiek en integriteit,
want de schade doe je anderen aandoet, doe je ook jezelf aan. “Ik ben een
deel van jou en jij van mij”.
Er is een belangrijke uitdaging om de menselijke behoecen in de hele
wereld in overeenstemming te brengen met de middelen die er op de
planeet beschikbaar zijn. Herverdeling van middelen is geen opoﬀering
meer, omdat de individuen zich idenCﬁceren met de kwaliteit van het
geheel.
Belangrijke waarden zijn: wijsheid, altruïsme, inspiraCe en
vergevingsgezindheid

Structuur

De organisaCe funcConeert al een ecosysteem en is gebaseerd op de
regelmaat die we in de natuur aantreﬀen. Harmonie en gulden snede
(hoek van 137,5 graad) staan centraal.

Leiderschap

Centraal staat het verbindend vermogen van het leiderschap omvat de
empathische en waarderende vaardigheden van dienend leiderschap
(groen) en de visionaire kwaliteiten , de eigen authenCciteit en het inzicht
van het emergente leiderschap (geel). De spirituele kant komt daar nog bij.

Strategie

De kwaliteit van het leven staat centraal. Dit vormt uitgangspunt voor al
ons handelen. De strategie is gericht op het creëren van levenskwaliteit
voor een zo groot mogelijke groep. Nastreven van zin en geluk is alleen
eﬀecCef als ook de anderen dat als posiCef ervaren.

People management

Als je waarde levert betekent dat dat je betekenis hebt voor een ander. De
vergoeding bestaat niet per se uit een geldelijke beloning. Uitgangspunt is
het volste vertrouwen in de balansgedachte, dat wanneer je handelt in
verbondenheid je over voldoende middelen kunt beschikken om het leven
te leven dat je toekomt
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CommunicaVe en besluitvorming

Als je je verbonden weet met de Kosmos dan sta je ook in direct contact
met de omgeving en vang je eerder signalen op. CommunicaCe heec veel
weg van een interne dialoog waardoor de balans tussen gevoel en raCo
kan ontstaan. Besluitvorming vindt plaats vanuit een hoger doel, of
wanneer daar geen veriﬁeerbare signalen vandaan komen wordt
teruggevallen op voorgaande organisaCevormen.

Leren en innoveren

Als de organisaCe een ecosysteem is, dan dienen de leefvormen overeen te
stemmen met de basisprincipes van organische systemen. Leren en
innoveren is er op gericht om mensen, processen en systemen aan te laten
sluiten bij de principes.

Middelen

Bij het ontwerp van middelen wordt er rekening mee gehouden dat ze na
gebruik opnieuw benut kunnen worden.

Processen

Diensten, producten en processen worden afgestemd op het
maatschappelijke belang. Niet meer alleen de toegevoegde waarde in de
keten wordt geopCmaliseerd, maar de maatschappelijke oriëntaCe staat
centraal.

Duurzaam ondernemen

Zie boven

Verantwoord ondernemen

Zie boven

VerwachVngen ten aanzien van
overheden

De vitaliteit van een gemeenschap wordt voor een groot deel bepaald door
de interdependente economie, waarin funcCes goed op elkaar zijn
afgestemd.

Toepassing van de organisaVe

Society 3.0 streec nadrukkelijk dit doel na en in die omgeving tref je
elementen van deze organisaCevorm aan.

Tekortkomingen van de organisaVe

Het is onmogelijk om hier al een mening over te geven, omdat de kracht en
potenCe van deze organisaCevorm nog niet eens zijn ontwikkeld.
Bovendien hebben we nog nauwelijks een beeld van het volgende
waardesysteem, koraal
Koraal staat voor organisaCes in balans. Daarbij bestaat inzicht in de
werking van universele wetmaCgheden en deze vormen inherent
onderdeel van onze cultuur. Daardoor funcConeren ze opCmaal en dragen
ze bij aan het welzijn van alles en iedereen, waardoor men in harmonie
met elkaar kan leven en daarin kan ﬂoreren.

Tabel 4 Naar Marcel van Marrewijk Handboek Organisa6eontwikkeling (2014)
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