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Ten geleide: 
Een E-book, een syllabus, een naslagwerk, een inspiratiebron. 
De deelnemers aan de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ zullen er dingen in herkennen 
en soms erkennen. Onderwerpen, beschouwingen, ook visies van ons als  begeleiders, 
behandelde onderwerpen, uitgewerkte theorieën, uitgesproken ‘dingen’, maar soms ook niet 
uitgesproken maar wellicht toch herkenbaar. Het is geen statische uitgave, vandaar dat het een e-
book is, we hebben ons voorgenomen er een groeidocument van te maken. 
De ontwikkelaars en vaak de begeleiders van de leercirkels, Paul Misdorp en  Jan Willem 
Zeelenberg hebben vanaf 2015, toen de eerste ‘cirkels’ van start gingen, opgeschreven wat hen 
bezig hield, wat ze in de leercirkels inbrachten, vaak ook weer verrijkt met de reflectie van 
deelnemers en dat wat ze in andere netwerken en activiteiten leerden en mee mochten nemen. 
Onze drive of voor de insiders ‘onze Why’ is dat we overtuigd zijn in een transitie te verkeren. Een 
transitie waar oude wetten en patronen steeds minder werken en minder vanzelfsprekend worden. 
Een transitie die ons ‘vervoert’ vanuit een wereld waar mensen (zeker binnen de context van het 
werken, maar evenzo de context van het samen-leven) zich hebben/hadden aan te passen aan en 
in de systemen van het industrieel paradigma, naar een nieuw paradigma. Een wereld van 
betrokkenheid, verbinden, eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap, zelfleiderschap en de 
overtuiging dat we onderdeel uitmaken van één geheel waarin we hebben te acteren en betekenis 
toe kunnen voegen. 
Deze transitie is -soms op de achtergrond- vooral te kenmerken als ‘systeeminnovatie’ en 
werkelijke systeeminnovatie ‘in de nieuwe wereld’ ontstaat vanuit de interactie en waarden 
uitwisseling tussen mensen en niet uit het doorontwikkelen van bestaande systemen! 
Wat ons daarin energie geeft is de vindtocht hier zelf een rol in te vinden en anderen hierin mee te 
mogen nemen, hierin zelfs soms een gidsfunctie te mogen vervullen. 

De Angelus Novus (verantwoording van de voorpagina) 
De toekomst roept ons, of we willen of niet. Het verleden wordt geïntegreerd in de toekomst vanuit 
wat de toekomst nodig heeft. Uiteengevallen delen worden op een hoger niveau weer verbonden 
en blijken een functie te hebben gehad. Het fragment geeft mooi aan dat de engel van bovenaf -
zwevend tussen hemel en aard - veel chaos ziet, veel fragmentatie, eigenschappen van deze tijd. 
Maar ook dat de toekomst met terugwerkende kracht zin blijkt te hebben gehad. Daar houden we 
ons aan vast. We zien het als onze roeping om die toekomst handen en voeten te geven, om met 
elkaar te werken aan heelheid en verbinding. Maar daarvoor moeten we ingesleten patronen, 
gewoonten en structuren doorbreken en ons op een nieuwe manier weten te verbinden aan een 
wenkend perspectief. Door samen aan opgaven te werken en te leren van en met elkaar. 

Paul Misdorp en Jan Willem Zeelenberg 

 Pagina  !  van !2 66



!
De verbinding - leiderschap en talentontwikkelingDe verbinding - leiderschap en talentontwikkeling

Inhoudsopgave 
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c. Leercirkels en complexiteit; action learning als methode om bewustzijn te stimuleren en 

denken en doen te integreren . 
d. Leren op strategisch niveau; doen van de goede dingen, doen we ze goed en kunnen we 

veranderen? 

6. Nieuw leiderschap 
a. Leiderschap in ontwikkeling 
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d. Beoogd en voorlopig eindresultaat 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1.Inspiratie 
“Werken aan heelheid” zou de rode draad van ons samenwerkingstraject kunnen zijn. Hoewel die 
heelheid wel datgene is waar we aan bij willen dragen, hebben we gekozen voor een combinatie 
van twee werkwoorden ‘doorbreken’ en ‘verbinden’. Het bijzondere van deze werkwoorden is dat 
ze ook nog eens een relevante dubbele betekenis hebben en daarmee precies aangeven waar het 
bij ons om draait. Doorbreken van patronen en structuren, maar ook het door-breken van talent in 
organisaties die nu juist nodig is om deze patronen en structuren te kunnen doorbreken. Ook 
verbinden hanteren we op twee manieren, in de zin van het verbinden van mensen van rond 
uitdagende, complexe vraagstukken, maar ook het zorgvuldig verbinden van opengereten wonden. 
Zowel doorbreken als verbinden zijn langzame en leerzame processen, die uiteindelijk leiden tot 
een grotere heelheid in onze samenleving. Het is zo’n beetje als het opnieuw zetten van een 
gebroken been: niet leuk, pijnlijk zelfs, maar wel nodig om het been weer recht te laten groeien.  

Hoe paradoxaal ook, doorbreken en verbinden zijn twee kanten van dezelfde helingsmedaille en 
zijn beide nodig om de gebroken en gefragmenteerde samenleving weer tot een levendige 
eenheid om te smeden. Dit helen geldt voor ons handelen, voor ons denken en voor ons 
verbeelden. In die zin verwijst helen zowel naar het domein van het goede, de ethiek, het domein 
van het ware, de kennis- en wetenschapsleer als naar het domein van het schone, de esthetiek. 
Op elk van deze domeinen is sprake van versplintering en fragmentatie. Ons handelen schiet alle 
kanten op, is niet coherent en wordt niet gericht vanuit bewust gekozen waarden. Dat handelen 
wordt, volgens ons, ook onvoldoende bevraagd en ook wordt onvoldoende gereflecteerd op de 
effecten van dat handelen. Omdat het primaat eenzijdig op handelen ligt (“handjes laten 
wapperen”), worden denkprocessen bewust of onbewust uitgeschakeld en wordt kennis 
gedemocratiseerd tot een geheel van subjectieve meningen en belevingen, waarvan de een niet 
meer waard is dan de ander. De gedisciplineerde ambachtelijkheid om van niets iets te maken dat 
verwijst naar een dieper gelegen gevoel en betekenis heeft plaats gemaakt voor een 
oppervlakkige veelheid van telkens reproduceerbare plaatjes voor elk doel waarvoor betaald 
wordt. Wanneer we de fragmentaties in handelen, denken en verbeelden zelf zouden moeten 
verbeelden dan zien we in ons zelf respectievelijk de opportunist, de kwakzalver en de charlatan. 
We komen hier vast nog op terug.  

De processen van fragmentering dringen dus door in de drie domeinen van de samenleving. Er 
zijn twee mechanismen die deze nog in een bepaald tijdsperspectief plaatsen: de sociale 
acceleratie als kenmerk van onze moderne samenleving  en – op het individuele niveau - het 1

cognitieve gemak dat vaak leidend is in ons gedrag en dat er dikwijls toe leidt dat we kiezen voor 
gemakkelijke korte termijnoplossingen . Om met het eerste mechanisme te beginnen, de 2

versnelling van het tempo van leven wordt op zeer veel manieren zichtbaar en meetbaar (toename 
van het aantal acties per tijdseenheid) in het versnellen van acties (vgl. fast food en speed dating), 
het verkorten van pauzes of tijd tussen acties en door concentratie van actieperioden in de vorm 
van multi-tasking als de gelijktijdige performance van verschillende acties. Het cognitieve gemak in 
ons gedrag is te herleiden tot ons primitieve denken – door Kahneman aangeduid als Systeem 1 – 
en betreft het snelle automatische denken dat weinig of geen inspanning kost en zeer effectief is in  
situaties die overzichtelijk en bekend zijn. Dit denken is ongeduldig, impulsief en gericht op directe 
bevrediging . Het is gericht op snelheid in analyseren, handelen, oordelen en besluiten.  3

 Zie Hartmut Rosa (2013) Social acceleration, a new theory of modernity. 1

 Zie Daniel Kahneman (2011) Ons feilbare denken, thinking fast and slow. 2

 We zien dat gedrag terug in bijvoorbeeld het feit dat gezond gedrag geleerd moet worden en een lange termijn invalshoek 3

veronderstelt. Omdat we gevoelig zijn voor beloningen op de korte termijn eten we zoete snoepjes omdat we dat lekker vinden, terwijl 
we weten dat snoepen op de lange termijn obesitas veroorzaakt. Volgens hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers moeten we 
dus echt leren om behoeftebevrediging uit te stellen. Zij noemt dat een kwestie van opvoeding. We zien hetzelfde gedrag, maar nu van 
studenten, terug in het voorbeeld dat Kahneman, waarin ook sprake is van directe behoeftebevrediging geeft. Uit onderzoek blijkt dat 
63% van de intuïtief ingestelde studenten de voorkeur geeft aan het ontvangen van 3400 dollar deze maand dan 3800 dollar de 
volgende maand.		

 Pagina  !  van !4 66



!
De verbinding - leiderschap en talentontwikkelingDe verbinding - leiderschap en talentontwikkeling

In complexere settings - en die doen zich steeds meer voor - moet de hulp worden ingeroepen van 
Systeem 2, dat trager is, gedachten in een ordelijk reeks van stappen zet, daardoor mentale 
inspanning en focus vraagt vanwege de ingewikkeldheid. Systeem 2 moet de impulsen beheersen 
en vereist zelfbeheersing en discipline. Het vereist focus en aandacht en vraagt tijd voor reflectie, 
die vaak niet geboden wordt.  

In feite versterken beide mechanismen elkaar: de sociale acceleratie wordt bevorderd doordat we 
geen tijd nemen voor geduldig nadenken, focus aanbrengen en reflectie inbouwen. De tragiek is 
dat duurzaamheid van onze samenleving onder druk staat doordat ingewikkelde vraagstukken als 
eenvoudig worden voorgesteld en afgedaan, met alle gevolgen van dien. Als wij niet bereid zijn om 
ingewikkelde vraagstukken als ingewikkeld, maar oplosbaar, voor te stellen en dus meer gebruik te 
maken van ons Systeem 2 denken dan lopen we van crisis naar crisis en worden afbraak en 
fragmentatie nog duidelijker zichtbaar.  

Juist op dit punt ligt onze uitdaging, onze inspiratie: het zoeken naar mogelijkheden om heelheid te 
herstellen door samenhang te begrijpen, zichtbaar, hanteerbaar en overdraagbaar te maken. 
Nieuw inspirerend en faciliterend leiderschap dat bereid en in staat is om de toekomst in te kijken 
en te anticiperen op lange termijnontwikkelingen, om discipline te betrachten en directe 
behoeftebevrediging uit te stellen is aan de orde. Dat moet geleerd en gevoeld worden. Het is een 
kwestie van vorming en ontwikkeling. Wij willen dat leiderschap helpen ontwikkelen door 
mechanismen te ontdekken, samenhangen te begrijpen en samenwerking tot stand te brengen 
vanuit een nieuwe kijk op de werkelijkheid.   

Datgene dat onze uitdaging heel dicht benadert staat verwoord in het openingsartikel van Anna 
Enquist in De Verdieping van het dagblad Trouw op 22 november 2014. Enquist probeert langs 
psychologische weg antwoord te krijgen op de vraag hoe het komt dat onze cultuur de diepte zo 
drastisch afwijst. Ze gaat in op het populaire televisieprogramma Maestro, waarin bekende 
Nederlanders via een kort en hevig traject als dirigent klaargestoomd worden om in concurrentie 
met anderen leiding te geven aan een gerenommeerd orkest. Hoe vermakelijk het ook is, bij 
Enquist wringt iets en dat heeft te maken met de onhoorbaarheid van de dirigent enerzijds en de 
ongelofelijke kennis, kunde en vaardigheid die nodig is om een goede dirigent te worden 
anderzijds. Wat de dirigent doet is niet hoorbaar, maar wordt hoorbaar door hem in het geluid van 
het orkest. Het is het topje van de ijsberg en het publiek ziet alleen dat topje van glamour en 
spanning vanwege het wedstrijdelement, maar beseft niet dat onder het topje de rest van een 
akelige ijsberg schuil gaat en beschouwt deze ook als irrelevant. Wat moeite kost, lang duurt en 
niet meteen resultaat oplevert is saai en wordt af geserveerd. Snelheid, spektakel en spanning 
winnen het als cultuurwaarden van duurzaamheid, doorzettingsvermogen en geduld. 

Dat is nu net waar wij met onze samenwerking tegenwicht aan willen geven. Dus vanuit de 
waarneming wèl interesse tonen in de ontstaanswijze van een verschijnsel, de structuur en de 
gelaagdheid onder de oppervlakte, wèl leren begrijpen hoe dingen werken en samenhangen en 
van daaruit op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Dus niet blijven hangen in de oppervlakte en 
in de herhaling van platitudes. Verdieping betekent dan nogal wat in termen van luisteren, 
verstaan, je kunnen verplaatsen in de positie van anderen. Het is confronterend, uit de 
comfortzone treden en leren. Het ontwikkelen van goed leiderschap heeft hiermee te maken: niet 
de regressie in en terug naar de kindertijd, maar de natuurlijke afweer van mensen benutten voor 
progressieve persoonlijkheidsvorming door ze baas te laten worden van zichzelf en hun emoties. 
Maatschappelijk leiderschap begint bij zelfkennis, bewustzijn en zelfsturing. 
We beginnen bij de diagnose, de analyse. We werpen een kritische blik op ons hedendaags leven, 
waarin we verwarring, ontzetting en boosheid ontwaren.  In een aantal sferen die we beschrijven 
zien we dat de samenleving is losgeslagen, eigen gewin voorop gaat en regels niet de mens 
dienen maar hem beperken. Een samenleving waarin niet of nauwelijks gedacht en gehandeld 
wordt vanuit een toekomstige behoefte en roeping. Deze verkenning van de sferen vormt het 
allereerste begin van onze delingsopgave. Daarna abstraheren we van de sferen en proberen van 
‘een blik van boven’ te laten zien welke mechanismen actief zijn (hoofdstuk 3.). En zo komen we 
langzaam uit boven onze visie op nieuw organiseren (hoofdstuk 4), leren te leren (hoofdstuk 5) en 
nieuw leiderschap (hoofdstuk 6).We besluiten met een hoofdstuk over lerend transformeren in de 
praktijk, te beginnen in West Brabant (hoofdstuk 7). 
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2.Crises in de samenleving 
Tussen 2012 en 2015 hebben we van het nieuws over de binnenlandse samenleving een quick 
scan gemaakt. We hebben ingezoomed op een aantal sferen met publieke betekenis en van 
publiek belang. Steeds constateerden we een discrepantie tussen de oorspronkelijke bedoeling en 
de behoefte van mensen enerzijds en de feitelijke realiteit in handelen en gedrag anderzijds. We 
kwamen tot de conclusie dat het niet alleen een kwestie was van scheefgroei, voortkomend uit 
gemakzucht en vanzelfsprekendheid, maar ook van bewuste manipulatie, onbewust en vaak niet-
integer handelen. Uit deze analyses trokken we de conclusie dat sprake is van chaos en crisis, dat 
wil zeggen van grote wanorde, leegheid en actuele dreiging. Beide begrippen hebben echter ook 
een positieve connotatie, althans als we bereid en in staat zijn ons gedrag te wijzigen. Uit chaos of 
leegte ontstaat orde en vorm en de betekenis van crisis is ook kruispunt. We kunnen dus nog de 
goede afslag nemen, mits we bereid zijn te leren en het goede te doen 

Pijn in de zorg 
Zorg is in de behoeftepiramide van Maslow niet één op één toe te delen aan een bepaalde trede 
van de piramide. Zorg is ingewikkeld, betreft zowel lichamelijke, geestelijke, als sociale behoeften 
en vooral ook een behoefte aan zekerheid en geborgenheid. Zorg is dus een thema dat veel en 
velen raakt, maar in z’n complexiteit ons boven het hoofd dreigt te groeien. Zorg heeft aan de ene 
kant de neiging uit te dijen in een richting die we eigenlijk niet willen en aan de andere kant leidt 
inkrimping ervan tot ongezonde, onmenselijke en weinig effectieve situaties voor 
zorgbehoevenden èn werkers in de zorg.  

Laten we eens kijken naar de ontwikkelingen, die ertoe leiden dat het beroep op gezondheidszorg 
groeit. Allereerst spelen daar de demografische ontwikkelingen: we worden ouder en mede 
daardoor groeit het aantal kwetsbaren. Tegelijkertijd leidt onze beschavingsnorm ertoe dat we 
goede, passende zorg voor iedereen willen realiseren. Kortom, zowel de omvang als aard van de 
zorgbehoefte neemt toe. We willen kwaliteit en verwachten kwaliteit. Maar het realiseren van deze 
behoefte heeft een prijs, een hoge prijs. In de periode 2000-2012 is het aandeel van de zorgkosten 
ten opzichte van ons nationaal inkomen gegroeid van 9% naar 12%. En kijken we bijvoorbeeld 
naar de kosten van de geestelijke gezondheidszorg in het eerste decennium van deze eeuw dan 
bedraagt de groei enkele tientallen procenten, hetgeen tot meer dan een verdubbeling van de 
kosten in miljarden euro’s leidt. De groei van de kosten heeft niet alleen te maken met vergrijzing 
en hogere eisen aan de zorg, er zijn ook impliciete groeimechanismen werkzaam, die leiden tot 
een stijging van de zorguitgaven: de ontwikkeling van dure technologie èn de neiging van markten 
om nieuwe doelgroepen te zoeken. De neiging tot medicalisering in de zorg is in ruime mate 
aanwezig en blijkt een veelkoppige draak te zijn die moeilijk te bestrijden is.  

Nu ook de economische crisis aanhoudt, wordt duidelijk dat de grens van wat financieel haal- en 
betaalbaar is in zicht komt. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag, maar of ze effectief en 
ethisch verantwoord zijn, is om tenminste twee redenen uiterst twijfelachtig. Allereerst blijkt het 
zorgstelsel enorm gegroeid te zijn met lichte behandelingen en nu het te duur wordt, wordt over de 
hele linie bezuinigd met het gevolg dat zorgverlies optreedt, daarmee overlast toeneemt 
(psychische patiënten) en de kwaliteit van de zorg voor ouderen in zorg- en verpleeginstellingen 
dramatische vormen aanneemt. Aan de kant van de bewoners is sprake van vereenzaming en 
verwaarlozing (lange wachttijden voor toilet en bed met alle gevolgen van dien); aan de kant van 
de verzorgenden leidt werkdruk tot medicatiefouten, valpartijen en vertrek van vrijwilligers die 
gediplomeerde taken moeten uitvoeren. Daar komt bij dat sprake is van ondoorzichtige allocatie 
van zorg in een ingewikkeld stelsel van partijen en belanghebbenden. Op basis van gelijke 
behandeling zouden mensen met een grotere behoeften eerder aan de beurt moeten komen op 
basis van betaalbare zorg, op redelijke afstand en zonder lange wachttijden. Maar is dat ook zo? 
En hoe komt het dat lagere inkomensgroepen eerder ziek zijn en ongeveer 6 jaar eerder sterven 
dan gemiddeld en dus veel afhankelijker van de zorg zijn? Op basis van rechtvaardigheid zou 
rantsoenering van de zorg reëel zijn, maar in de praktijk blijken mensen aan het lijntje gehouden te 
worden en wordt er onduidelijk gecommuniceerd of men recht heeft op een behandeling.  
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Onduidelijk is namelijk wie, waar, op welke wijze en op welke gronden beslissingen neemt: is dat 
de arts, de maatschap, het ziekenhuis of de zorgverzekeraar? Het systeem is dus weinig 
transparant en daar komt ook nog eens bij dat regelmatig sprake is van tekort schietende sturing 
en leiderschap. We kunnen bijvoorbeeld terugdenken aan de ondergang van de thuiszorg moloch 
Meavita die al na twee jaar failliet was om een reeks van elkaar versterkende redenen als: 
onvoldoende toezicht op het eilandenrijk, ontploffing van een super ambities ICT-traject, de 
aanschaf van een duur administratiesysteem, de hoge afkoopsom van een falend directeur, het 
ontbreken van een CFO die bereid was z’n diensten te verlenen tegen de Balkenende norm en de 
Abva/Kabo die z’n ‘njet’ liet horen bij het voorstel tot salarisverlaging van de medewerkers. We 
kunnen ook wijzen op het feit dat concurrentie en marktwerking niet tot goedkoper wordende zorg 
heeft geleid, maar juist tot zorgfraude, omdat het declaratiesysteem uitnodigt tot hoge declaraties, 
terwijl door betere materiële controle  door zorgverzekeraars fraude en foutief declareren 
voorkomen kunnen worden. Ook het mechanisme waarin de relatie tussen aantal verrichtingen en 
inkomen wordt gelegd, leidt tot onnodige groei van de zorg en zorgkosten.  

Voeg hier nog bij dat het onduidelijk is wat we onder goede en minimale zorg moeten verstaan, dat 
de zorgzwaarte en levensproblemen door instanties niet herkend worden en het is duidelijk dat de 
zorgsector vastzit en steeds verder gaat vast lopen. De crisis in de zorg is een crisis van de zorg. 
Op alle aspecten van sturing is sprake van falen en onderpresteren. We denken daarbij aan het 
ontbreken van een visie op (de verantwoordelijkheid voor) gezond leven, tekortschietende 
transparantie in communicatie tussen belanghebbenden, matig (ethisch) leiderschap binnen de 
instellingen, perverse mechanismen om de zorgbehoefte af te remmen (deels vanwege inbreuk op 
de privacy) en de druk op medewerkers op te voeren, ontbrekende kennis op cruciale plaatsen in 
de keten en niet goed luisteren naar signalen van de doelgroepen.   
  
De pijn in de zorg toont zich gelijktijdig in te veel en te dure zorg en te weinig en gerichte zorg. De 
pijn in de zorg is letterlijk pijn in de zin van niet krijgen waar men behoefte aan heeft en figuurlijk 
pijn in het zorgsysteem dat ingewikkeld is en nauwelijks effectief hanteerbaar. Terug naar de 
behoeftepiramide van Maslow, zorg strekt zich uit tot de zorg en betrokkenheid voor een ander en 
voor jezelf om gewaardeerd te worden en tot ontplooiing te komen. Zorg verwijst dus naar nieuwe 
relaties tussen mensen onderling en mensen binnen arrangementen en samenlevingsvormen. De 
vernieuwingsbewegingen in de zorg blijken in staat om met minder financiële middelen anders en 
meer te doen dan mogelijk is binnen de kaders van het huidige zorgsysteem. We zullen hier later 
op in gaan. Op dit moment is het voldoende aan te geven dat transformatie van het systeem 
minder met structuurverandering te maken heeft dan met cultuurverandering. Zorgruil is een 
voorbeeld van de omslag in denken van betalen-ontvangen naar delen, ruilen en sparen. Gebruik 
staat centraal en niet langer bezit.  

Moetdrang in het onderwijs 
Het lijkt erop alsof in de onderwijssector sprake is van een tweede werkelijkheid, die de eerste 
werkelijkheid heeft verdrongen. Het lijkt erop dat niet het ontplooien van talent centraal staat en de 
pedagogische en didactische wijze om dat te bereiken, maar de wereld van instanties, organisaties 
en instellingen die de kwaliteit via papier transparant willen maken. Ver weg van de school, weg 
van de docenten, weg van de schoolleiding en vooral weg van de leerlingen en studenten. Die 
tweede werkelijkheid bepaalt vooral wat moet en is niet betrokken bij de vraag wat mogelijk is.  

De crisis in het onderwijs is een echte systeemcrisis, omdat de vraag waarom we doen zoals we 
doen niet wordt gesteld, bij geen enkele onderwijssoort. Welke aanvliegroute we ook kiezen – die 
van klant, medewerker, visie, waarden, leiderschap, strategie, cultuur, gedrag of kennis – steeds 
lopen we aan tegen mechanismen en perverse prikkels die afleiden van het doel waar het om 
gaat. Het doel is het afleveren van mondige, wel-denkende mensen die hun talenten maximaal 
hebben kunnen tonen en versterken zodat ze een bijdrage aan de samenleving leveren en verder 
nog kunnen gaan leveren. Het bij herhaling niet stellen van de waarom-vraag, wat inspireert ons 
en waar gaan we voor, heeft een eenvoudige oorzaak. Het zwakke mengsel van externe 
(overheids)bemoeienis via regels en administratieve verantwoording enerzijds en een forse dosis 
marktideologie anderzijds heeft een zwaar verdovend effect op eventuele veranderingsdrang. 
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Hoewel de dreiging van steeds weer nieuwe en zwaardere overheidsbemoeienis geluwd lijkt – 
geen ingrijpende stelselherziening meer conform de aanbevelingen van de commissie 
Dijsselbloem in 2008 – blijft de verantwoordingsfabriek op volle toeren draaien. Zolang kwaliteit 
gelijk gesteld wordt aan meten van papieren resultaten - de performance van de 
onderwijsinspectie ten voeten uit - en niet de primaire processen tussen leerling-docent-
schoolleiding zal de onvrede breed worden gevoeld. De grote administratieve regeldruk als 
aanjaagmechanisme voor ‘kwaliteit’ leidt tot een reeks van negatieve en met elkaar 
samenhangende effecten, zoals minder tijd voor lesgeven, ontwikkelen van goede lesstof en 
aandacht voor studenten; een hoog ervaren werkdruk (60-80% volgens onderzoek CNV), stijgende 
cijfers van ziekteverzuim en burn-out. Kortom, het beoogde doel – de kwaliteitsverhoging – staat 
onder druk door de administratieve druk die van boven (Rijk) en buiten (ouders, leerlingen) wordt 
uitgeoefend. Maar dat is nog niet alles.  

Onderwijs is één van de publieke bedrijfstakken die managerial worden benaderd. Dat betekent 
dat in ons huidige liberale tijdgewricht vooral gestuurd wordt op geld, zichtbaar presteren, 
concurrentievermogen en cognitieve kennis. Dat vraagt om een wat uitgebreidere toelichting. 
Competitie op kwaliteit van cognitieve kennis vormt de kernwaarde van het huidige 
onderwijssysteem. Het uitblinken van scholen en van leerlingen, het excelleren en vergelijken met 
andere scholen en studenten vormen de basisprikkels om steeds beter en steeds efficiënter te 
presteren. In dit systeem van georganiseerde groepsdruk wordt alle tijd benut voor leren en nog 
eens leren. Verveling is een vloek omdat het perspectief ligt op dwangmatig regel geleid leren en 
niet op het tragere, persoonlijker ontwikkelingsgericht leren. Ook de financiering van dit stelsel is 
hierop gericht. Van de Citoscores op de basisschool tot de Citation index op universiteiten, alles 
staat in het teken van concurrentiedruk en leidt niet zelden tot perverse prikkels. In het eerste 
geval is sprake van een stil complot tussen scholen en ouders om zo goed mogelijk uit de bus te 
komen. Scholen denken aan hun continuïteit (aanwas en selectie aan de poort met eventuele 
uitsluitingsmechanismen) en ouders aan de arbeidscarrière van hun kinderen. Dit laatste kan zo 
ver gaan dat ouders hun kinderen voorbereiden op het pieken op één moment, namelijk wanneer 
de Cito-toets opdoemt. In het tweede geval leidt de hoge productiviteitsperformance tot kennis in 
de vorm van publicaties die heel veel op elkaar lijken en waarbij (zelf)plagiaat de uiterste 
consequentie is van zelf reproducerend gedrag. Status, erkenning en waardering worden 
afgemeten aan het aantal publicaties en niet aan de impact en het gebruik. Dat brengt ons bij het 
toppunt van de perversiteit: het behalen van diploma’s zonder vereist niveau, zoals dat jaren 
geleden het geval was bij de hogeschool Inholland. De behoefte aan onderscheidingsvermogen en 
de concurrentie om studenten bleken de belangrijkste drijfveren te zijn voor deze uit zijn krachten 
gegroeide leerfabriek. De puur bedrijfsmatige aanpak, ingegeven door fusie op fusie, deed de 
noodzaak rijzen om de school als bedrijf te gaan leiden, waarbij de studenten gezien werden als 
onderwijsconsumenten die met weinig moeite een maximum resultaat – het diploma – konden 
behalen. Bij dit deficit en bij het failliet van onderwijsreus Amarantis resteert een verweesd 
onderwijs dat ver af staat van de leerling of student.      

Deze analyse in een nutshell geeft aan dat alle partijen gevangen zitten in een systeem dat niet 
meer functioneert waarop het gericht zou moeten zijn. Het systeem staat voor een hiërarchisch 
wereldbeeld, dat is losgezongen van de vraag hoe we leerlingen en studenten kunnen helpen bij 
hun persoonlijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die aansluit bij hun kwaliteiten en gericht is op 
toekomstig actief burgerschap. Als geld dan zo belangrijk is, wat let sociale partners om 
geldstromen anders te benutten en salariseisen in te slikken ten gunste van meer reflectietijd voor 
professionals die op een effectievere manier aan willen sluiten bij de kwaliteiten van leerlingen en 
studenten? Ons huidige systeem hecht meer waarde aan geld dan aan roeping, beroepseer en 
eigenaarschap. Daardoor verdwijnt geleidelijk aan de liefde voor het vak en wordt het moeilijk om 
jonge docenten te binden aan het onderwijs. Als toetsen van kennis dan zo belangrijk is, wat let 
organisaties om te weten te komen waarom kinderen toetsen goed of niet goed maken? Zou je dat 
namelijk weten dan zou je beter kunnen sturen op persoonlijkheidskenmerken die goede 
voorspellers zijn voor een succesvolle arbeidzame toekomst. De praktijk van alle dag is echter dat 
discussie binnen scholen meer gaat over methoden van kennisoverdracht vanuit de cognitieve 
doelstelling dan om de vraag wat leerlingen raakt, wat z’n idealen zijn, wat hem gelukkig maakt.  
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De eenzijdige focus op cognitieve vaardigheden gaat voorbij aan tal van andere talenten als 
creativiteit, technisch inzicht, sportief talent, etc. Daarmee worden leerlingen gereduceerd tot 
leervee en de docent tot doceermachine die toewerkt naar het halen van tests, toetsen en 
examens.  

Het beeld van het onderwijs is er een van onmacht en van afstand. Afstand tussen een over-
ijverige papieren overheid en een school die meer moet dan mag, een afstand ook tussen een 
docent die doceert en een student die tegen heug en meug consumeert. Kortom een systeem 
waarin alles moet volgens gereglementeerde lijnen, zonder oog te hebben voor de kwaliteiten van 
de leerlingen. Een systeem zonder werkelijk contact, zonder ziel en zonder wederkerigheid. 

Kompas van de overheid 
In het afscheidsinterview van voormalig vice-president van de Raad van State, Tjeenk Willink, op 
27 januari 2012 in het dagblad legt deze de vinger op de zere plek. Na de ontzuiling, zo stelt hij, 
heeft de overheid nooit echt nagedacht over de verhouding tussen burger-politie-staat. Hij komt tot 
de conclusie dat de boel is verrommeld: de politiek heeft zich laten wegdrukken door de markt, de 
bureaucratie en het bestuurlijke denken. Stroperig management tussen bepalers van het 
algemeen belang en de uitvoerders in de samenleving leidt tot een gespannen verhouding tussen 
bedenkers en doeners. Die relatie wordt gekenmerkt door ontbrekend vertrouwen en weinig 
(ondernemings)ruimte voor hen die op de vloer van de samenleving werkzaam zijn.  

Alle veranderingsgezinde ambtenaren, visies, organisatiegoeroes en inspiratie uit de positieve 
psychologie en appreciatieve onderzoeksmethodologie ten spijt, de overheid grijpt voortdurend 
terug op oude reflexen, waarin het begrip ‘regie’ nog steeds een gekoesterd concept is. Mooie 
woorden op papier blijken zelden zichtbaar in gedrag, noch binnen de muren van de 
overheidsgebouwen, noch daarbuiten in relatie tot de burgers. Misschien is dat wel het meest in 
het oog springende kenmerk van de huidige overheid: de discrepantie tussen dat wat gezegd 
wordt en dat wat gedaan wordt. Die discrepantie heeft te maken met een weinig coherente, 
pragmatisch-idealistische visie. 

Maar waar staan deze beide analyses voor, wat betekenen ze? In feite verwijzen deze analyses 
naar een identiteitscrisis bij de overheid. Het publieke belang, de publieke zaak, de publieke 
oriëntatie is uit het zicht verdwenen. De overheid trekt zich steeds verder terug uit de samenleving: 
eerst op nationaal niveau met de energie, natuur, spoorwegen en post, recentelijk als gevolg van 
de bezuinigingen ook op lokaal niveau met sluiting van bibliotheken, zwembaden, muziekscholen 
en speeltuinen. Niet een visie op het publieke goed en de (duurzame) kwaliteitsvraag staan in de 
sturingsfilosofie van de overheid centraal, maar prijsmechanisme en kostenbeheersing. We zien 
dat in de zorg, waar het Rijk niet uitgaat van de aanname dat goede zorg tot kostenbeheersing 
leidt, maar het aan de verzekeraars overlaat om het beschikbare budget in te vullen. Onderscheid 
tussen verzekeraars vindt alleen plaats op prijs. Maar we zien het bijvoorbeeld ook in het groene 
duurzaamheidsbeleid van de overheid zèlf. De focus op duurzame inkoop van materialen en van 
aanbestedingen in groen, wegen, openbaar vervoer, elektriciteit en bouwmaterialen is de laatste 
paar jaar met 40% afgenomen. De praktijk is dat de aanbieder van de laagste prijs de opdracht 
krijgt. Overigens geheel tegen de afspraken met het georganiseerde bedrijfsleven in!  

Om een nog beter beeld te krijgen van de crisis bij de overheid, is het goed om een moment stil te 
staan bij de drie decentralisaties van Rijk naar gemeenten, wat dat te maken heeft met 
bezuinigingen, sturing en mega-trends als individualisering en consumentisme. Deze mega-
operatie per 1 januari 2015 is een bezuinigingsoperatie met een heel dun randje van idealisme, 
omdat gemeenten beter de behoeften van de burgers kennen en daarom beter maar vooral 
goedkoper kunnen leveren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat gemeenten weliswaar tweemaal 
zoveel inkomsten uit het gemeentefonds krijgen en dat zij een woon- en werkplaats aan burgers 
bieden, maar dat zij nog niet klaar zijn voor een transformatie naar een participerende, activerende 
verzorgingsstaat. Die ommezwaai kost niet alleen veel tijd en geld, maar vereist ook creatief en 
innovatief vermogen. Maar dat moet wel gezien en erkend worden. Zolang gemeenten nog geen 
uitgebalanceerde visie hebben op regievoering (zij zien zichzelf nog vaak als de grote 
regievoerder) en op ‘betrokken loslaten’ ( maar garant staan voor een goede sociale 
infrastructuur), ligt het risico op de loer dat hetzelfde geboden wordt als vroeger, maar dan met 
minder geld. Ook dat levert overigens een enorme werkdruk op binnen de eigen organisatie.  

 Pagina  !  van !9 66



!
De verbinding - leiderschap en talentontwikkelingDe verbinding - leiderschap en talentontwikkeling

In feite wordt nu onbewust gestuurd op een bloedeloze mix van verzorgingsideologie in termen 
van het leveren van voorzieningen en van marktideologie, waarin iedereen verantwoordelijk is voor 
zichzelf. Met andere woorden: de verander opgave ligt minder bij de burgers – de overheid meent 
dat burgers moeten veranderen en dat zij vaker aan mantelzorg en vrijwilligerswerk moeten doen 
waardoor bespaard zou kunne worden op duren zorgprofessionals – maar vooral bij de overheid 
(en instituties) zèlf. Loslaten is niet zeggen: “je zoekt het zelf maar uit”. Loslaten is het geleidelijk, 
vanuit een dialogische betrokkenheid bij burgers, ondersteunen en faciliteren van initiatieven. 
Pragmatisch, maar ook vanuit een meer communitaristische visie op de mens als politiek dier dat 
zichzelf verwezenlijkt in zijn contact met de medemens (Aristoteles). In een dergelijke 
participatiesamenleving doet iedereen mee, maar telt ook mee. Het gaat dan niet alleen om 
zeggenschap over resources, maar vooral over de erkenning van wat mensen beweegt.  

Deze toekomstbespiegeling staat nog ver af van de huidige stand van zaken. Voorlopig moeten we 
nog constateren dat veel burgerinitiatieven verzanden in een bureaucratie van regels en 
verantwoorden en dat de overheid er nauwelijks in slaagt om het dagelijkse leven te verbinden met 
grotere maatschappelijke processen in onze samenleving (uitsluiting, sociale ongelijkheid, 
eenzaamheid) en daarbuiten (globalisering en Europeanisering). De burger als opdrachtgever en 
monitor of besluitvormer over de inrichting van een beschikbaar urenbudget is meer uitzondering 
dan regel. Dat heeft vooral te maken met de basishouding van de overheid, want die is vooral 
paternalistisch: wetend in plaats van luisterend, belerend in plaats van lerend, stellend in plaats 
van vragend, ondernemend en ontdekkend. De overheid wordt door burgers als niet transparant 
ervaren en als rationeel, afstandelijk. Dat wordt heel duidelijk op het gebied van veiligheid. In 
plaats van te investeren in een gedachtewisseling met gemeenschap, publiek en 
inlichtingendiensten over de wenselijkheid van veiligheidsmaatregelen op grond van de 
criminaliteitscijfers laat de overheid zich leiden door het haast onverzadigbare gevoel van 
onveiligheid bij burgers. Inbreuk op de privacy en de ontbrekende verantwoording door 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt gepresenteerd als gepast antwoord op gevoelens van 
angst en onzekerheid. Toch zou het wel eens kunnen zijn dat ze daar juist aan bij dragen.  

De crisis van de overheid heeft voor een deel dus ook te maken met het prevaleren van 
rechtmatigheid boven legitimiteit. Tekortschietende legitimiteit hangt samen met het ontbreken van 
voldoende verbinding op grond van begrepen emoties van burgers en de wil om op basis van 
gelijkheid en gedeelde feitelijkheid samen te werken. De boosheid van burgers over het 
onvoldoende gevolg geven aan initiatieven uit de samenleving is ook merkbaar binnen de overheid 
zelf. Steeds meer ambtenaren willen resultaatgericht werken voor de publieke zaak en vinden 
elkaar op waarden als kennisdeling, flexibiliteit en ondernemerschap. 

Wat we kunnen concluderen is dat het haar ontbreekt aan een samenhangende maatschappijvisie 
en een goed kompas om de transformaties in de samenleving te kunnen begeleiden. Daardoor 
verkeert de overheid in een identiteitscrisis, want wie is ze, voor wie is ze, wat kan ze betekenen 
voor haar burgers en wat kunnen de burgers betekenen voor de samenleving? 
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Door de bank genomen 
Er is geen sector in de economie waarin de afgelopen acht jaar zoveel over is geschreven, maar 
ook waarin zo weinig is veranderd als de banksector. Waarom is de doorwerking van de crisis zo 
klein? De sector die handelt de minst tastbare producten en diensten – geld – maar toont zich het 
minst kwetsbaar. Hoe kan dat? Sinds 2008 hebben de overheden wereldwijd zo’n €10.000 miljard 
uitgegeven om de economische crisis te bezweren. Heeft dat geleid tot meer stabiliteit, balans en 
evenwicht?  

Op geen van deze vragen hebben we een adequaat en expliciet antwoord, maar de vragen zijn 
intrigerend en wijzen op een brede en diepe crisis in ons financieel-economische bestel. Wat 
begon als kredietcrisis werd een bankencrisis en vervolgens een economische crisis. Wat we wel 
weten, zijn drie zaken die onlosmakelijk zijn verbonden met de crises. De eerste zaak betreft het 
geschade vertrouwen van de maatschappij in de banken. Het tweede verwante probleem heeft te 
maken met de onzichtbaarheid van het geld. En het derde probleem vloeit voort uit beide 
voorgaande: het ontbreekt de sector aan waardengestuurd leiderschap. Dit laatste punt is het 
meest moeilijke, omdat het ons confronteert met de schaduwzijde van onszelf. 

De kredietcrisis in de Verenigde Staten had vooral te maken met de buitensporige souplesse van 
kredietverstrekkers aan grote groepen nieuwe eigenaren die onvoldoende eigen vermogen 
bezaten om hun huis af te lossen. Zonder inkomenskennis werden hypotheken verstrekt, de 
leenbedragen waren hoger dan de waarde van het onderpand, door de lage aanvangsrenten werd 
het aantrekkelijk gemaakt aan mensen om in te stappen en ook kwam het voor dat leningen met 
een negatieve aflossing werden verstrekt. Kortom: een grote bouwproductie en veel kwetsbare 
hypotheken, zonder dat banken zelf over voldoende liquide middelen beschikten om risico’s af te 
dekken. Een klein beetje economisch tegenslag was voldoende voor een kredietcrisis, die een 
bankencrisis werd en kwam overwaaien naar Europa en de rest van de wereld. De kern van deze 
bankencrisis is dat de kernactiviteiten van banken – het prudent uitlenen van spaargeld van 
cliënten – werd verlaten en spannende bijproducten werden ontwikkeld. Daarmee gebeurde twee 
dingen: de behoefte van de cliënt kwam op het tweede plan te staan en – omdat het geen eigen 
geld betrof – werd het een uitdaging om het stoffige imago van een nutsbank in te wisselen voor 
een ware zakenbank met speculatieve bijverdiensten als hegdefunds, proprietary trading, 
investment banking en vastgoedfinanciering. Gaat het bij het eerste om de sport om risico’s met 
risico’s te dekken, bij het tweede wordt het geld van de spaarder ingezet voor het eigen gewin en 
wordt er in handel met effecten gespeculeerd. Soms zelfs zo banaal dat gespeculeerd wordt op 
koersdalingen, faillissementen en zelfs op voedseltekorten in kwetsbare gebieden. De handel in 
honger door te gokken op schaarste. Bij de derde activiteit presenteren zakenbanken zich niet 
alleen op de effectenbeurs op zoek naar hoge rendementen met hoge risico’s, maar houden ze 
zich ook bezig met fusie en opsplitsingen van bedrijven. Bij vastgoedfinanciering worden kredieten 
verstrekt om commerciële vastgoedprojecten uit te voeren of te kopen, waarbij het vastgoed het 
onderpand vormt voor krediet. Al deze zogenaamde bijverdiensten met hoog risico passen in het 
beeld dat banken zich willen onderscheiden van elkaar c.q. willen concurreren met elkaar en dat 
ze steeds op zoek zijn naar slimme innovaties om de ander de loef af te steken en zelf het geld op 
te strijken. Het verhaal is duidelijk: de onverantwoorde risico’s hebben veel banken en zelfs 
systeembanken op de rand van een faillissement gebracht. Vanuit het publieke belang is het gros 
van deze banken door de overheid gered. Maar banken hebben heel veel ‘krediet verspeeld’ en 
vertrouwen verloren bij mensen die vaak al een lange relatie met hun bank hadden. Zoals Owen 
de Vries dat zo mooi verwoord in zijn boek Heartful banking (2013): “Het hart van de klant gelooft 
het verstand van de bank niet meer”. De vertrouwensbreuk wordt veroorzaakt doordat banken zich 
niet meer bewust zijn van de vraag of zij nog op de goede wijze voorzien in behoeften van mens, 
onderneming en omgeving.   

Het relatiegerichte bankieren, in de zin dat consument, bedrijf en omgeving gekend en erkend 
worden en meegewogen in de besluitvorming over kredietverlening, is vervangen door een 
transactie gerichte vorm van bankieren waaruit de mens is verdwenen. Het gedrag van banken in 
de afgelopen jaren toont een drietal onderliggende waarden waaruit ‘het samen’ zorgvuldig 
weggesneden is. De transactiebankiers zijn hebzuchtig (de zoektocht naar rendement), 
krijgszuchtig (het verbeteren van je eigen welvaart en het beter zijn dan de ander) en uiteindelijk 
ook overlevingszuchtig.  
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Hier is angst de drijfveer en gaat het om een overlevingsstrijd van ‘ik’ tegenover ‘jij’. Het gaat dan 
meer om een situatie van oorlog zonder ethisch bewustzijn. Dat brengt ons bij de kwetsbaarheid 
van geld.     

Het is goed om een moment stil te staan bij het verschijnsel ‘geld’. Over de verslaving eraan 
hebben we het gehad, over de kwetsbaarheid ervan nog niet. Geld heeft niet alleen een 
objectiverende rekenfunctie, maar is gebaseerd op vertrouwen. De bank neemt als beheerder van 
geld van anderen van nature een unieke vertrouwenspositie in, omdat geld in feite niets is, maar 
wel verbonden is met de materiële wereld waarvan het een afspiegeling is. Het vertrouwen in een 
bank wordt dus opgevat als een zekerheid dat financiële behoeften vervult. Geld biedt niet alleen 
zekerheid voor de mens, maar is ook nog eens een van de belangrijkste voorwaarden om 
zekerheden te verwerven en te behouden.  

Hier is het dus ergens fout gegaan. Het verwerven van geld door banken en medewerkers werd 
een doel op zich en was los gezongen van de financiële behoefte van de klant. De klant, als mens 
van vlees en bloed, bestond niet meer voor bank. En daarmee hebben banken ook gemorreld aan 
het kwetsbare van geld, dat het geen intrinsieke waarde heeft, maar bestaat zolang mensen erin 
geloven. Het gaat om de acceptatie van de afspraak over het vertrouwen in geld.  
En ook deze vertoont haarscheurtjes: de opstekende twijfels over de euro’s en de introductie van 
nieuwe geldmiddelen die meer gebaseerd zijn op waarde en betekenis voor mensen.  

Wanneer we terugkijken en kijken waar we nu staan dan hebben we een beter inzicht gekregen in 
het ontstaan van de financiële crisis, mede door toedoen van de parlementaire enquêtecommissie 
Kredietcrisis. We beseffen dat er door banken onaanvaardbare risico’s zijn genomen. We hebben 
gezien dat het publieke belang en de nutsfunctie uit het oog is verloren en dat deregulering geleid 
heeft tot extravagante praktijken en tot tekortschietend toezicht en politieke betrokkenheid. Ook de 
bonuscultuur is oorzaak van de crisis, omdat deze niet gebaseerd is op maatschappelijk resultaat, 
maar op financiële slimmigheid die veel verder gaat dan de kennis van de gemiddelde consument. 
En misschien wel het belangrijkste inzicht dat naar voren is gekomen: de zwijgzaamheid van de 
banksector als geheel: het gebrek aan transparantie en het gebrek aan kritisch reflectievermogen 
van veel verantwoordelijken. Het ontkennen, ontwijken en niet ontvankelijk opstellen voor kritiek 
overheersen het beeld dat de maatschappij heeft van bankiers. Het is bijzonder dat, ondanks deze 
zeer kritische analyse en de ingrepen die de overheid heeft gedaan, geen bestraffing van 
topbestuurders heeft plaatsgevonden. Wat betekent dit? Joseph Stiglitz, ooit winnaar van de 
Nobelprijs voor economie, stelt dat als niemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor de 
crisis en niemand veroordeeld wordt, het probleem bij het economische en politieke stelsel zelf ligt. 
Dat verklaart wellicht voor een deel waarom we nog steeds te maken hebben met een 
bankencrisis. Hypotheken worden moeilijker verstrekt waardoor de woningmarkt vastzit, veel 
bedrijven zitten in liquiditeitsproblemen omdat krediet moeilijker verkregen wordt en geldstromen 
tussen banken drogen op omdat ze niet meer aan elkaar mogen lenen.  

Maar de opmerking van Stiglitz reikt verder. Want wie zijn de spelers van dat economische en 
politieke stelsel? Zijn dat alleen de banken of de aandeelhouders die profiteren van winst en bij 
verlies de risico’s bij de overheid neerleggen? Of hebben wij zelf als consumenten van 
aantrekkelijke leningen met hoge rendementen ook een aandeel in de crisis, die staat voor een 
exploderend, egoïstisch materialisme? En is dat niet een diepere grond waarom we zo coulant zijn 
naar hen die onverantwoord met ons geld zijn omgegaan?  

Als de financiële sector zich weer wil rehabiliteren dan moet zij niet alleen toewerken naar 
vereenvoudiging (geen diensten die niet begrijpbaar gemaakt kunnen worden) en sturen op eigen 
belang (verantwoordelijk voor effecten van eigen gedrag), maar ook sectorcultuur veranderen. Dat 
betekent: leren te werken vanuit de intrinsieke motivatie (en niet vanuit de bonusprikkel) en het 
herstellen van de verbinding tussen financiering en de activiteiten van mensen die in hun 
behoeften willen voorzien. Waarschijnlijk is een nieuw soort bankiers nodig, zoals die zich 
gebundeld heeft in bijvoorbeeld de FIER (Finance Institution Enhancing Responsebility) met hun 4-
D principes: dienend, duurzaam, duidelijk, divers. Het kan haast niet anders dan dat 
waardengestuurd leiderschap nodig is om de bankensector van binnenuit te reinigen. Het kan ook 
haast niet anders dat ook wijzelf als consumenten ons bewuster moeten worden van andere dan 
puur overlevingswaarden.  
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Bouwen voor jezelf 
De bouwsector en de woningbouw worden in de publieke opinie gezien als de voornaamste 
vertragers van de economische groei. Juist daarom is het goed om de sector kort te verkennen, 
omdat ze namelijk de perfecte afspiegeling vormen van dit tijdgewricht en het overheersende 
wereldbeeld, waarin economische en kwantitatieve groei de norm zijn voor geluk en gezondheid. 
Dat de bouw in de afgelopen 15-20 jaar onder vuur is komen te liggen heeft gedeeltelijk te maken 
met de economische crisis, ook al heeft deze vooral de tekortkomingen in ons systeem meer 
accent gegeven. Kern van het probleem is dat noch in de bouw- en vastgoedsector, noch bij de 
overheid de waarde creatie voor de klant centraal heeft gestaan. Anders uitgedrukt: niet de 
behoeften van consumenten heeft centraal gestaan, als wel het belang van de eigen organisatie 
en – nog specifieker – het belang van individuele bouwbazen. De casus van de 
woningbouwcorporaties – daarover verderop meer - illustreert dat. Maar ook de wijze waarop 
klokkenluider Ad Bos gevochten heeft om frauduleus handelen in de bouwsector te agenderen en 
pas na 15 jaar gerehabiliteerd werd en er een einde kwam aan zijn demonisering, tonen aan dat 
het systeem pas in beweging komt als het niet anders kan. Bos weet dit mooi onder woorden te 
brengen “de waarheid voor het systeem was te groot”.  

Kern van de crisis in de bouw is de speculatie op steeds betere tijden. De lokale overheden 
hebben grond vooral gezien als permanente inkomstenbron. Grond en vastgoed werden dus niet 
als middel gezien om maatschappelijk doelen te realiseren, maar werden een doel op zich. Er 
werd uitgegaan van onbeperkte voorraden die altijd en tegen een gunstige prijs zouden kunnen 
worden afgezet en waarmee de gemeentelijke begroting sluitend gemaakt kon worden. Signalen 
over een krimpende bevolking en een krimpende economie werden in de wind geslagen, omdat 
die niet pasten in de (impliciete) groei-ideologie. Met de krimp kwamen ook de onverkochte 
arealen grond en de leegstand van gebouwen in zicht, een pain in the ass van veel gemeenten, 
omdat deze structureel blijkt te zijn en veel gemeenten bovendien geen alternatief hebben 
ontwikkeld voor het voorheen succesvolle actieve grondbeleid. Zelfs ontbreekt het vaak aan een 
integraal inzicht in het eigen vastgoed. Kortom: door de leegstand en schaarste aan gebruikers 
moeten gemeenten anders en meer sturen op adequate informatie over werkelijke behoeften. De 
oplossing lijkt te liggen in een geleidelijke, meer organische gebiedsontwikkeling. Maar dat vereist 
een andere strategie van de gemeente, een die meer gericht is op het verleiden vanuit een 
integrale visie op de stad. Weinig gemeenten zijn al zo ver. Hoewel leegstand ook een publiek 
probleem is, omdat veiligheid en leefbaarheid belangrijke publieke waarden zijn, is het toch vooral 
een probleem van de eigenaars. Het gaat immers om hun bezit. Omdat veel eigenaars en 
beleggers niet bereid zijn om af te schrijven op hun vastgoed, weinig affiniteit hebben met 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en ook weinig creatief naar het vraagstuk kijken, 
is leegstand ook voor hen een blok aan het been. Het vraagstuk toont aan dat een andere manier 
van kijken naar leegstand nodig is. Als de vraag getransformeerd wordt naar een 
bezettingsgraadvraagstuk dan blijkt ruilen met andere eigenaars op grond van gedegen kennis van 
vraag en aanbod wel eens een optie te zijn. Ook het versoepelen van herbestemming (wet- en 
regelgeving) door de gemeente zou het mogelijk maken om andere functies te huisvesten.   

De periode van overvloed heeft niet alleen gemeenten lui gemaakt, maar ook de bouwsector. Veel 
bedrijven zijn over de kop gegaan en degenen die zijn over gebleven moeten veel goedkoper 
bouwen (>20%); mede te bereiken door een hogere efficiëntie in het fabricageproces. Ook in deze 
sector staat de transformatie richting klantbehoefte nog in de kinderschoenen. In welke richting die 
zou moeten gaan, is al wel redelijk duidelijk: van project naar proces, van opdracht naar relatie, 
van product naar prestatie en van alleen aankoop naar aankoop en onderhoud samen. Er is – in 
samenhang - nog weinig ervaring mee opgedaan.   

We staan apart stil bij het onderzoek van de parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, 
die in 2014 aan de hand van een aantal casuïstieken heeft onderzocht hoe het mogelijk is geweest 
dat de sector zo heeft kunnen ontsporen. De verzelfstandiging van de corporaties in 1995 heeft 
ondanks successen in het realiseren van bouwprojecten, met name na de bankencrisis in 2008 
geleid tot enorm negatieve maatschappelijke effecten waarvan men van tevoren niet kon of wilde 
bevroeden dat die zich zouden kunnen voordoen.  
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Kern van de zaak is dat het algemeen belang, vervat in de kerndoelstelling om mensen met een 
laag inkomen te helpen aan een betaalbare woning in de regio, uit zicht is geraakt en dat andere 
doelstellingen centraal zijn komen te staan. Hebben leefbaarheid in kwetsbare wijken en zorg en 
welzijn in elk geval nog een publieke connotatie, dat geldt niet voor het aanschaffen van risicovolle 
beleggingsproducten als derivaten (ingewikkelde financiële producten als verzekering tegen 
rentestijgingen), sectorvreemde investeringen (bv. het schip De Rotterdam) en over-ambitieuze 
bouwprojecten. Juist deze zaken hebben de systeemcrisis zichtbaar gemaakt. Ze hebben geleid 
tot enorme financiële verliezen, tot imagoschade en tot een gedaald publiek vertrouwen in het 
leiderschap. Met name dit laatste aspect verdient een korte toelichting, omdat het aanvankelijke 
vertrouwen in het zelfregulerende vermogen van de sector bij voortduring beschaamd is geweest 
en dat door alle belanghebbenden lange tijd is weggekeken van de feitelijkheid. In die zin is er 
sprake van een onvoldoend ontwikkeld moreel kompas van deze belanghebbenden. Dan gaat het 
in de eerste plaats om de leidinggevenden die hun organisatie, maar ook zich zelf gestuurd 
hebben op grond van een aantal (negatieve) kernwaarden: ambitie, geld, ego, ondoorzichtigheid 
en onveiligheid. Niet het publieke belang – het helpen van minder draagkrachtigen op de 
woningmarkt – stond centraal, maar het eigen belang dat zich uitte in een gesloten 
organisatiecultuur, die niet corrigeerbaar bleek van binnen-uit, noch van buiten-af. Het toezicht van 
binnen-uit ontbrak als gevolg van het overheersende karakter van de leiders en de 
tekortschietende kennis en betrokkenheid van Raden van Commissarissen. Het toezicht van 
buiten-af heeft bij een groot aantal belanghebbenden en op een groot aantal punten gefaald.  

Gemeenten waren te veel direct belanghebbend en afhankelijk van corporaties en het Rijk stond 
op te grote afstand; zij zweerde lange tijd bij zelfregulering en kon het toezicht niet op niveau 
houden vanwege grote bezuinigingen op inspectietaken. Bovendien wilde zij corporaties niet failliet 
laten gaan, omdat dan de huurders op straat dreigden te komen staan. Ook een potentiële 
countervailing power als Waarborgfonds Sociale Woningbouw bleek meer geïnteresseerd in het 
genereren van geld door commerciële banken te interesseren voor corporaties, dan te letten op de 
risico’s. Met andere woorden: een kritisch constructieve en professionele houding van binnen en 
van buiten ontbrak om in te grijpen. Leiderschap, cultuur en gedrag leidden er juist toe dat de 
kernwaarden toch vooral gericht bleven op het eigen, particuliere belang van enkelen. Waarom 
dan toch sprake is van een systeemcrisis is omdat sprake is van een mechanisme waarbij alle 
partijen, behalve de directe belanghebbenden (huurders), belang hadden bij het in stand houden 
van deze situatie. De leiding van corporaties kregen de ruimte voor onoirbaar en onethisch 
handelen; de medewerkers hoorden van de mooie verhalen; de Raad van Commissarissen had 
onvoldoende kennis om kritische vragen te stellen en waren meer geïnteresseerd in elkaar; de 
overheid hadden een dubbele pet op (opdrachtgever en controleur) en hield om ideologische en 
praktische redenen afstand (regels maken is belangrijker dan handhaven); de banken en 
investeerders dachten te profiteren van financieel interessante producten die te ingewikkeld waren 
om te begrijpen. En zo werd de zeepbel steeds groter en geloofde iedereen in nog meer groei. 
Zelfs na het kopt spatten van de zeepbel overheerst niet zozeer spijt van verkeerd handelen, maar 
vooral onbegrip. Het feit dat het verstand de mislukte avonturen nog niet heeft kunnen bevatten en 
dat het gevoel voor het verantwoordelijk zijn voor dit mislukken nog niet ervaren wordt door de 
hoofdrolspelers geeft te denken en vormt precies de redenen waarom sprake is van een 
systeemcrisis: we voelen nog onvoldoende aan dat ons gedrag niet in het belang is van de 
mensen waarvoor we het doen en voor een toekomst die duurzaam is voor onszelf en degenen die 
na ons komen. 

Wat heeft deze casus ons geleerd? Naar mijn idee een aantal dingen. Allereerst dat onduidelijk is 
van wie de organisatie is. Ten tweede dat de leidende ethiek er een is van gezagsgetrouw volgen 
vanuit een grenzeloos vertrouwen in de leider. Ten derde dat grenzeloos optimisme voortkomt uit 
een niet bewezen vertrouwen op de markt van een publiek goed dat kwetsbaar is. Net als bij het 
leegstandsvraagstuk is ook hier duidelijk geworden dat een impliciete groeifilosofie blind heeft 
gemaakt voor de feiten, die er lagen en verdere verdieping behoefden om beter te kunnen sturen.  
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Energie droogt op 
Energie is een natuurkundige grootheid en wordt vaak aangeduid als de totale hoeveelheid arbeid 
die nodig is om te komen van de uitgangssituatie naar de huidige situatie. Het gaat om de 
mogelijkheid om een verandering te bewerkstelligen. Om iets te kunnen veranderen is dus altijd 
energie nodig. Als we het hebben over de energiecrisis dan hebben we het niet over de 
natuurlijkheid en noodzaak van verandering – in tegendeel zelfs – maar over het feit dat energie in 
de energiesector niet slim en zuinig wordt geëxploiteerd en gedistribueerd. Deskundigen van 
verschillende pluimage geven zelfs aan dat de energiecrisis qua impact wel eens groter kan zijn 
dan de financiële crisis. Het toont de kwetsbaarheid van ons materialistische en consumentistische 
wereldbeeld en van de aarde zelf aan. Die kwetsbaarheid wordt bijvoorbeeld gemeten met behulp 
van de ecologische voetafdruk . De Living Planet Report van 2010 geeft aan dat Nederland 6,2 4

hectare per inwoner een grote voetafdruk heeft ten opzichte van het wereldgemiddelde van 2,7 
hectare en de beschikbare biocapaciteit van 1,8 hectare. Met name deze laatste scoren geeft aan 
dat we meer gebruiken dan beschikbaar is, waarmee aangetoond wordt dat ons 
consumptiepatroon weinig duurzaam is.  

De hoeveelheid energie in productieve en consumptieve processen vormt globaal gezien een 
indicatie voor het welvaartsniveau. Door demografische en economische groei nemen 
electriciteits- en warmtebehoefte wereldwijd toe. Maar we beginnen op onze fysieke grenzen te 
stuiten, in de zin dat de voorraad fossiele brandstoffen (kolen, gas en olie) eindig is en opraakt.  

De invloed daarvan gaat verder dan alleen de energievoorraad, een groot deel van de economie 
draait op van olie, gas en kolen afgeleide producten als chemicaliën, plastics, rubbers en 
synthetische vezels. Zaken die je zonder nieuwe ideeën over hergebruik van materialen, nieuwe 
technologieën en productinnovaties niet eenvoudig weg kunt denken.  
De crisis in de energiesector is zowel een materieel als immaterieel vraagstuk. Het heeft niet 
alleen te maken met het probleem dat ons welvaartsniveau in gevaar komt vanwege het uitputten 
van fossiele brandstoffen, maar vooral met ons trage adaptatievermogen om tijdig voor te sorteren 
op de toekomst. Eind 2014 verscheen de 5e Sustainable Society Index (SSI) waaraan 151 landen 
meededen. Op het gebied van milieu blijkt Nederland tot de achterhoede te behoren: er wordt 
weinig geïnvesteerd in hernieuwbare energie, de uitstoot van broeigassen is hoog, evenals het 
grondstoffen- en energieverbruik.  

De energiecrisis is een crisis van iedereen. De kosten van winning (Groningen!), vervoer, 
vervuiling, de indirecte medische kosten, de verzekeringskosten tegen risico’s van 
prijsschommelingen, etc. blijven toenemen en geven aan dat de fossiele brandstofketen te duur 
wordt. Natuurlijk blijven ook het verduurzamen in de industrie (efficiëntere omgang met energie, 
gebruik duurzame vormen van energie, fossielvrij maken van productieprocessen) en de 
woningbouw (loskoppelen van gasnet, energieneutraal maken) achter. Maar de energiecrisis is 
toch vooral ook een crisis van de energiesector zelf. De energiereuzen scoren slecht op het gebied 
van duurzame stroomproductie. Ze denken vooral vanuit hun bezit en zijn lui rijk geworden. Nu de 
winsten onder druk staan vanwege overcapaciteit en consumenten zelf gaan investeren in 
duurzame energie blijken ze nauwelijks over een praktische duurzaamheidsvisie te beschikken en 
zijn ze onvoldoende flexibel om in te spelen op veranderingen in de omgeving. De energiesector is 
een klassiek voorbeeld van grootschalige aanbodsturing, die in economisch opzicht steeds minder 
rendabel wordt, maar ook verouderd is door de wijze waarop zij is georganiseerd. Er zit voor haar 
niets anders op dan op zoek te gaan naar een ander verdienmodel. Dat betekent het werken 
vanuit een meer integrale visie op energie en de energieketen (verspillend, energieverlies) als 
geheel en een nadrukkelijke visie op de wijze waarop zij zich moet gaan verhouden tot al die 
lokale initiatieven die nu nog onbekend en onbemind zijn.    

 Daarmee wordt aangegeven hoeveel productieve grond en water jaarlijks gebruikt wordt om te voorzien in zijn consumptieve behoefte 4

en om zijn afvalproductie te kunnen verwerken. Zo kan de milieu impact van verschillend consumptiegedrag van mensen (leefstijlen) en 
bevolkingsgroepen (landen) met elkaar worden vergeleken.
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Moderne productieprocessen - daarin onderscheidt de energiesector zich niets van andere  
sectoren - worden lineair ingestoken en zijn gericht op het winnen van hulpmiddelen, het 
omvormen tot producten, het verkopen ervan en het afdanken. En zo verdwijnt afval in de 
vuilverbrandingsoven. Dit is niet van cradle to cradle, maar van cradle to grave . Centraal in dit 5

modernistische model is het planmatig en zo goedkoop mogelijk maken van een product en dit zo 
snel mogelijk bij de klant brengen, zonder rekening te houden met allerlei zogenaamde ‘bij-
effecten’ voor (gezondheid van) mens, natuur en milieu. Gemakzuchtige standaardoplossingen 
voor ver weg gelegen ontwerpdoelstellingen zijn gebaseerd op oplossingen van meer van 
hetzelfde. Ze leiden tot een monocultureel landschap met minder variatie, met grotere nadelige 
effecten en een grove versimpeling van ecosystemen die door de mens gemaakt zijn om zijn 
ontwerpdoelstellingen te realiseren. Een beetje zoals Henry Ford ruim een eeuw geleden zijn T-
Fords van de lopende band liet rollen om meer mensen een hogere levensstandaard te schenken. 
Een mooi en nobel streven, dat in termen van natuur en cultuur al decennia lang niet meer voldoet.     

Het zal duidelijk zijn dat de energiecrisis niet alleen opgelost kan worden door de inzet van 
slimmere technologie en zelfs niet door volledig over te stappen op het gebruik van nieuwe, 
zogenaamd onuitputtelijke energiebronnen als zon, wind en water. Hoe belangrijk deze 
transformatie van fossiel naar niet-fossiel ook is, de idee van onbeperkte groei blijft in takt. Het 
zoeken van oplossingen puur in de technologische sfeer blijft uitgaan van een exponentiële 
energiebehoefte, waarin het systeem zelf buiten schot blijft.  
Een meer duurzaam energiebeleid impliceert namelijk ook een schoner gebruik van de eindige 
energiebronnen, het verminderen van de energievraag (consuminderen) bijvoorbeeld door het 
verkleinen van afstandsoverbrugging (hangt samen met beweging gericht op autarkie) en het 
sluiten van ecologische kringlopen. Dit laatste is vanuit het duurzaamheidsdenken een belangrijk 
aanhakingspunt. Hergebruik in de zin dat afval dat vrijkomt bij productieprocessen wordt 
omgevormd tot bruikbare andere producten vereist hoogwaardige kennis naast een innovatieve en 
creatieve geest.  

Veiligheid maakt onveilig 
De crisis in de veiligheid is in feite een crisis in onszelf. Objectief gezien is onze samenleving in het 
afgelopen decennium niet onveiliger geworden, maar in onze beleving is dat wel zo. Hoewel de 
uitgaven voor veiligheidszorg volgens het CBS in de laatste paar jaar op hetzelfde niveau zijn 
gebleven, is in de periode 2002-2012 het landelijke budget voor veiligheid met 53% gestegen. Er is 
dus een materieel antwoord geformuleerd op het algehele onveiligheidsgevoel en dat heeft ook 
nog eens geresulteerd in een verschuiving van de middelen, meer richting (zicht- en merkbare) 
uitvoering naast investering in informatietechnologie. Maar toch is veiligheid een lastig concept, 
waaraan mensen een verschillende invulling geven. Is politie op straat voor de één een 
geruststellend gegeven, voor de ander duidt het op de verpersoonlijking van veiligheid waartegen 
het zich richt.  

Er wordt wel eens beweerd dat veiligheid de lens is om naar sociale problemen in de meest brede 
zin te kijken. Het feit dat wij veiligheid zo belangrijk zijn gaan vinden heeft te maken met een paar 
zaken. We zijn meer gaan hechten aan onzekerheidsreductie of risicobeheersing en in het 
verlengde daarvan accepteren we dat het strafrecht steeds belangrijker is geworden. We zijn 
banger geworden voor onze posities en wanneer daar inbreuk op wordt gemaakt, dan vragen we 
om bescherming, vaak van de overheid tegen wie we vroeger juist beschermd wilden worden. Niet 
dat we nu zo overheid minded zijn geworden, in tegendeel zelfs, we zijn boos op de overheid 
omdat deze zich wel met onze privacy bezig mag houden, maar zelf uiterst terughoudend is met 
het delen van informatie over de verzamelde informatie over ons. Dat zet kwaad bloed en de 
relatie met diezelfde  overheid onder druk. Die relatie is toch al voor verbetering vatbaar, omdat het 
managen van veiligheid door de overheid vooral langs de lijn plaats vindt van risicobeheersing en 
minder via dialoog en luisteren naar wat mensen zelf aan invloed kunnen aanwenden. Juist dat 
leidt ertoe dat onveiligheidsgevoel bij mensen vermindert.  

 Ontleend aan het inspirerende boek van Michael Braungart en William McDonough Cradle to cradle dat in 2002 verscheen en 5

inmiddels vele drukken heeft beleefd en met name populair is in Azië. Waarschijnlijk vanwege het denken in procesmatige kringlopen 
die gericht zijn op eco-effectiviteit. 
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Onze maatschappij is opener dan ooit en dat is het resultaat van respect, tolerantie, vrijheid en 
ondernemingszin. Tegelijkertijd hebben zich in de afgelopen jaren een aantal incidenten 
voorgedaan waar we voorheen nauwelijks mee te maken hadden gehad: politieke moorden, 
financieel-economische crisis en inmenging in buitenlandse aangelegenheden en radicalisering. 
De samenleving is daardoor angstiger geworden. Ook al weten we dat angst een slechte 
raadgever is, hij is geleidelijk in ons geslopen en heeft ertoe geleid dat we ons minder veilig zijn 
gaan voelen. Niet alleen door genoemde incidenten, maar meer in het algemeen omdat we in onze 
routines zijn aangetast en we nog niet weten wat de toekomst ons zal brengen. We hebben nog 
niet goed geleerd om te gaan met zaken die ‘buiten ons om gebeuren’ en waar we geen invloed op 
hebben.  

De beschreven veiligheidsreflex is een afspiegeling van de maatschappij. Daarbij past een 
publieke moraal van handhaving, naleving, toezicht en controle. De norm die daarbij past wordt 
een (te verzekeren) risico, waarbij het overschrijden ervan een kans is en het voorkomen een 
kwestie van controle. De belangrijkste onderliggende waarde is wantrouwen als genormaliseerd 
kwaad dat kan leiden tot een enorm veiligheidsoffensief met inzet van alle technische 
mogelijkheden.  
Niet vreemd dat onze maatschappij  getypeerd kan worden als risicomaatschappij. Veiligheid geeft 
tegelijkertijd richting aan het maatschappelijk onbehagen en verlangen. Boutellier zegt het 
prozaïsch: “veiligheid is een semantisch sleepnet waarin allerlei aanleidingen voor onbehagen 
schuil gaan, van verloedering tot georganiseerde misdaad en van terreur tot hondenpoep.  
In de pre-occupatie met veiligheid schuilt een groter verlangen naar sociale orde, als een 
permanent vormgeven van verhoudingen tussen mensen onder vloeibare condities . 6

In deze risicomaatschappij zijn we op zoek naar risico’s en willen we deze tegelijkertijd afdekken. 
Omgaan met ‘vloeibare condities’ is ons niet automatisch gegeven. Het is een illusie om te denken 
dat we alle risico’s kunnen afdekken, omdat we onderdeel zijn van zaken die we niet kunnen 
overzien. Tegelijkertijd blijken we niet goed in staat om risico’s op een juiste wijze in te schatten. 
Sommige risico’s schatten we te hoog in, andere juist weer te laag. Hoe ingewikkelder de situatie - 
en dat geldt met name voor situaties waarvan de toekomstige gevolgen moeilijk kunnen worden 
overzien – hoe vaker we er naast zitten.   

Onzekerheid is wellicht de het beste woord dat past bij deze tijd. Niet alleen omdat we 
geconfronteerd worden door allerlei bedreigingen, maar ook omdat we lijden onder de zelf 
aangebrachte jukken van noodzakelijke zelfontplooiing en geluksfundamentalisme. Kortom, we 
lijken slachtoffer van zaken waar we geen greep op hebben en versterken dat machteloze gevoel 
nog eens door ons zelf enorme druk op te leggen om succesvol te zijn en geluk te oogsten. Iets 
van een beschavingstragiek heeft dit wel en zet in elk geval de rem op het leren mee bewegen met 
de stroom, het accepteren van de beperkte lengte van onze polsstok en het tevreden zijn met wat 
er is en wat we hebben. Het dicht organiseren van onze veiligheid leidt tot een grotere meta-
onveiligheid die onze cultuur in bezit dreigt te nemen.    

Begrijpen van de crisis in samenhang 
De korte scan van een 7-tal maatschappelijke sectoren die allemaal iets te maken hebben met het 
creëren van publieke waarde toont aan dat vergelijkbare mechanismen werkzaam zijn die het 
rechtvaardigen te spreken over een systeemcrisis. Deze wordt vooral gekenmerkt door angst en 
onzekerheid. We zitten in een overgangsperiode en staan voor de opgave om te voorkomen dat 
we in chaos belanden en onze pijlen constructief richten op systeeminnovaties. Om die 
systeemcrisis meer in samenhang te beschrijven, een beeld te geven dwars door de publieke 
sectoren heen, maak ik gebruik van het besturingsmodel van Coherence .  7

 Hans Boutellier (2011) De improvisatiemaatschappij; over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Boom/Lemma Uitgevers. 6

Den Haag.

 CUE House of Coherence is een organisatie adviesinstelling die op een andere manier aankijkt tegen sturing en organisatie. Vanuit de 7

kernwaarde van coherentie, samenhang en samenwerking, adviseert zij organisaties bij het zoeken en bewaren van evenwicht tussen 
(schijnbaar tegengestelde) aspecten van bedrijfsvoering. 
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We kunnen signaleren dat in alle sectoren sprake is van een groot gat tussen de missie van 
organisaties, wat raakt hen en waar staan zij voor, en de waardecreatie voor hun doelgroep: de 
burger of cliënt. Organisaties blijken niet in staat te zijn aan te geven waar zij voor op aarde zijn en 
wat zij kunnen betekenen voor hen van wie zij in principe afhankelijk zijn en voor wie zij werken. 
Dat geldt niet alleen voor de overheid als gesteld wordt dat zij geen verbinding weet te leggen met 
het dagelijkse leven van de burgers en met grote maatschappelijke processen die spelen en van 
invloed zijn. Het geldt evenzeer voor de banken die hun nutsfunctie hebben ingeruild voor een 
gutsfunctie of voor het onderwijs dat zich niet de vraag stelt wat de impact is van haar diensten en 
hoe kennis beter gebruikt kan worden door studenten. De praktijk is dat niet ingespeeld wordt op 
de werkelijke behoefte van de doelgroep, maar op een schijnbehoefte; een afgeleide behoefte die 
verloopt via de realisatie van de eigen organisatiedoelen. Deze doelen worden geplaatst tegen de 
achtergrond van het huidige wereldbeeld en de overheersende sturingsfilosofie. Dit vereist enige 
toelichting.  

Op systeemniveau, dat wil zeggen op het niveau van toekomstbeeld van organisaties en de 
innerlijke cultuur van organisaties, is de afgelopen decennia duidelijk geworden dat concurrentie 
en marktwerking niet hebben geleid tot goedkopere en betere diensten en producten, in tegendeel. 
Het vrije ondernemerschap heeft geleid tot perverse prikkels en zelfverrijking. Bureaucratie in de 
vorm van regels en administratieve controle hebben dit niet kunnen verhinderen, sterker nog, zijn 
niet in staat geweest om op hoofdlijnen goed toezicht uit te oefenen en hebben een managers-
jargon overgenomen die het belang van de doelgroep op afstand heeft gezet.  

De countervailing power tegen egoïsme en materialisering van waarden is onvoldoende gebleken 
en heeft juist geleid tot een gezamenlijke vijand: degene voor wie men is bedoeld.  
Klokkeluider Ad Bos geeft dat zo treffend aan met zijn uitspraak dat de waarheid over bouwfraude 
te groot was voor het systeem. Iedereen, van ondernemer tot overheid, was gebaat bij het onder 
de pet houden van de frauduleus handelen, van het ontbreken van een cultuur van verantwoording 
afleggen over eigen gedrag en van een adequaat toezicht op het realiseren van publieke waarde.  
Het ontbreken van een inspirerende missie enerzijds en het ongebreidelde streven naar eigen 
succes ten koste van concurrenten, heeft bovendien geleid tot een organisatiecultuur die in 
zichzelf is gekeerd en zweert bij het belang van de eigen organisatie en zijn leidinggevenden vaak 
afdekt (woningbouwcorporaties).  

Op het niveau van visievorming zijn strategie en leiderschap vaak gericht op mooi geformuleerde 
ambities, die niet ondersteund worden door richtinggevend, gemotiveerd en betrokken leiderschap, 
noch door een strategie die gebaseerd is op de feiten en wat zich voordoet. Om met dat laatste te 
beginnen, veel strategieën zijn grootschalig en aanbod-gestuurd en ingegeven door eenzijdige 
sturing op prijs- en kosten (zorg, onderwijs, overheid). De continuïteit van de eigen organisatie of 
sector stond voorop (zorg, overheid, onderwijs, energie, banken, bouw) en niet zelden was het 
streven gericht op winstgevendheid (energie, banken). Het type leiderschap dat hier het beste bij 
paste was dat van een paternalistisch leiderschap: autoritair met een zacht, vriendelijk sausje: wel 
aanhoren, niet luisteren en in acties omzetten. Grenzeloos optimisme (bouw), ontbrekend 
verantwoordelijkheidsgevoel en ethisch bewustzijn (banken, bouw) zijn gericht op onbeperkte groei 
gebaseerd op een ontembare behoefte (energie), waarbij voorbij wordt gegaan aan de 
beschikbare kennis en informatie en voort wordt gegaan op de toer van uitputting van middelen 
(energie, zorg, onderwijs, overheid). De waarden die zich onbewust openbaren zijn die van die 
onbeperkte rijkdom, onbeperkt egoïsme, afwentelen van risico’s, nalaten van schulden, tekorten 
en gebreken. Het is dus logisch dat deze waarden botsen met de waarden van de doelgroepen en 
met de perceptie hoe die doelgroepen aankijken tegen ambitie, richting en koers van organisaties 
die voor hen verondersteld worden te werken. Wantrouwen, angst en onzekerheid overheersen; 
niet alleen in de veiligheidssector zelf, maar in de gehele samenleving, die geen samen-leving 
blijkt te zijn.  

Ook op het niveau van het dagelijkse handelen gericht op de dienstverlening aan de klant en de 
afstemming tussen de binnenkant van organisaties (welke houding wordt aangenomen en welk 
gedrag vertonen zij?) en de buitenkant (wat maken zij, wat voor kennis hebben zij?) zijn een aantal 
conclusies te trekken. Om met dat laatst - het portfolio van organisaties – te beginnen, het zal niet 
verbazen dat de aansluiting van diensten niet meer voldoet, dat de processen inefficiënt zijn en – 
wellicht het belangrijkste – dat de relatie tussen dienstverlener en klant ernstig te leiden heeft 
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onder de crises en in een toestand van vervreemding terecht is gekomen. De gebrekkige 
aansluiting wordt het meest navrant zichtbaar in de banken- en bouwsector. Voor de organisatie 
lucratieve en voor de klanten zeer risicovolle bijproducten zijn onder valse voorwendselen aan de 
man gebracht en hebben door de crisis geleid tot grote schulden, boosheid en gebrekkig 
vertrouwen bij de klanten. Ongerechtvaardigde hoge groeiverwachtingen hebben manipulatie in de 
hand gewerkt. Bonusprikkels en andere drukverhogende impulsen hebben de rest gedaan om de 
verhouding met de klant te verstoren. Ook in andere sectoren – zorg en onderwijs – kunnen grote 
vraagtekens worden geplaatst bij de vraag of de juiste diensten op de juiste wijze worden 
verleend. Daar komt bij dat het hele allocatieproces in de zorg – wie krijgt waarom zorg en wie 
waarom niet – zeer ondoorzichtig is, on-ethisch (inkomen op grond van het aantal verrichtingen) 
en ook gepaard gaat met groepsdruk. Deze laatste leidt tot ernstige vormen van werkdruk bij de 
medewerkers dat leidt tot fouten, een hoog ziekteverzuim, veel burn-out en ontwijkend, ontduikend 
gedrag. Kortom: waardecreatie voor klanten staat ernstig onder druk. Deze laatsten moeten de 
rekening betalen (energie, banken, bouw), krijgen minder kwaliteit waaraan zij behoefte hebben 
(onderwijs, zorg, overheid) en verliezen daardoor het vertrouwen in de sector en het systeem als 
geheel. Wat rest zijn angst, boosheid en onzekerheid. Ofwel zaken die lastig te managen zijn, 
maar geleidelijk aan wel te leren.  

De crises kunnen voor een belangrijk deel worden verklaard door het ontbreken van een heldere 
levenslijn die loopt via een aansprekende missie, een heldere visie, overtuigende waarden, 
efficiënte processen naar echte toegevoegde waarde voor de klant. Door het ontbreken van deze 
levenslijnen in de sectoren die wij hebben beschreven, de perverse mechanismen die leiden tot 
een preferentie van het eigen belang boven het publieke belang en van korte termijn gewin boven 
lange termijnoplossingen is de maatschappij in onbalans. Die onbalans wordt ook nog eens 
versterkt doordat de interne zingevingslijn, die loopt van cultuur via leiderschap naar gedrag in de 
schaduw staat van de externe profileringslijn van positie, strategie en portfolio. Met andere 
woorden: zingeving (en plezier in het werk) is ondergeschikt in plaats van nevengeschikt aan 
performance en prestatie. 

Samengevat kunnen we zeggen dat wat we eerder de luie bovenstroom  hebben genoemd voorbij 8

gaat aan de creatieve krachten van de mensen en deze niet benut. Reden hiervan is dat vanuit het 
eigen positie-gebonden beter-weten hiërarchisch sturing wordt gegeven aan de uitvoering zonder 
de belanghebbenden hierbij te betrekken. Meer specifiek, bij die vorm van sturing gaat het vooral 
om het in stand houden van de oude bekende wijze waarop oplossing wordt geboden aan 
vraagstukken en problemen. Dat betekent onder meer dat niet goed gekeken wordt hoe iets in 
elkaar steekt en dat te snel een oordeel wordt gevormd, Vervolgens dat niet stil wordt gestaan bij 
het gevoel om iets te veranderen en dat niet wordt beseft dat de toekomst al begonnen is en dat 
nieuwe inzichten en ideeën zich aandienen. Laat staan dat prototypes voor vernieuwing in de vorm 
van experimenten ontwikkeld moeten worden wil transformatie echt een feit zijn . Deze 9

bovenstroom is angstig en onzeker, maar weet dit te camoufleren met mooie verhalen, 
afvinklijstjes met doe-dingen, deelbelangen, korte termijn activiteiten en drukuitoefening, overkill 
aan data en activiteiten en controle op controle om zekerheid te kopen. De bovenstroom is niet in 
staat om creatief meer met minder te doen, om door te groeien naar de eenvoud en de ‘basics’ van 
het leven.  

Toch hebben de sferen en sectorbeschrijvingen hier en daar ook uitzicht geboden op verbetering 
en vernieuwing, zij het nog niet op verandering. Juist in de onderstroom in de samenleving is 
sprake van intrigerende voorbeelden van horizontale co-creaties en co-producties rond 
waardecreatie, die voortkomen uit een duurzame visie op de toekomst die nu al begonnen is. Een 
toekomst die veelbelovend is, mensen laat ontmoeten, creativiteit doet stromen, inspiratie geeft en 
veerkracht toont. Van waarde is niet langer primair geld, grond, bezit of eigendom, maar het 
bewust en duurzaam gebruik van alle menselijke bronnen van zijn.  
Daar gaat de volgende paragraaf over: wat zijn de niches en waar opent het systeem zich voor 
transformatie.  

 Zie website VinNDT Vinndt | Nieuws8

 Deze toelichting komt overeen met wat Scharmer in zijn Theorie U (2012) de fasen van downloading, seeing, sensing, presencing, 9

crystallizing, prototyping, presteren noemt.	
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3.Macroscopische blik op de samenleving 
Wanneer we proberen uit te stijgen boven de chaos en crisisverschijnselen, zoals we die 
beschreven hebben, dan zien we een maatschappij, die heel erg gedomineerd wordt door misbruik 
van macht en hiërarchie, binnen een context van industriële organisatie van werkprocessen. 
Routinematig handelen met veel herhaling van het bekende staat voorop. Het ontkennen van 
complexiteit en het opdelen van opgaven in meetbare en opdeelbare taken staat nog wel heel erg 
centraal en dat verklaart voor een deel ook de crisissfeer; waar de mensen in de samenleving 
behoefte aan hebben, wordt niet of onvoldoende geboden.  

In de matrix van maatschappelijke evolutie zien we de society 1.0 opduiken, die precies 
verantwoordelijk is voor de beschreven crises uit het vorige hoofdstuk. Desondanks zien we ook 
tekenen van vernieuwing, innovatie en zelf verandering. Centraal daarin staat de omslag van 
privaat belang naar publiek belang. Hoe belangrijk het individu als individu ook is, steeds is het 
besef deel te zijn van een groter geheel aanwezig. Naarmate we opschuiven naar Society 3.0 en 
4.0  - de duurzame participatieve netwerksamenleving – wordt ons eco- of wereldbewustzijn groter 
en zijn we in staat om samen en op basis van gelijkwaardigheid te werken aan maatschappelijke 
opgaven die het organisatiebelang overstijgen. 

Als we dit doorvertalen naar onze maatschappij in de afgelopen decennia, dan zien we dat de 
verzorgingsstaat – de zorg van de overheid van wieg tot graf – niet alleen onbetaalbaar is 
geworden maar ook als onwenselijk wordt bestempeld vanuit de behoeften van de samenleving. 
Immers, mensen willen het initiatief zelf naar zich toetrekken zonder hinderlijke inmenging van die 
overheid. Als we dit proces van losweking nader beschouwen dan hebben we een beweging 
gezien via de interventie van de markt, het private initiatief. Maar ook de ‘hidden hand’ van de 
markt is over z’n hoogtepunt heen en stuit op de grenzen van het betamelijke. Allocatie van 
middelen geschiedt niet vanuit een vanzelfsprekend rechtvaardigheidsprincipe, maar vanuit 
concurrentie en eigenbelang. Het ‘alternatief’ van bezuinigen op de voorzieningen, zonder de 
invloed van de samenleving mee te nemen, is nog wel het slechtste alternatief, omdat dan chaos 
ontstaat en de zwakke direct tegenover de sterke komt te staan. Wij zien en kiezen voor een 
geleidelijk pad, waarbij we volledige chaos niet willen en kunnen voorkomen – uit chaos kunnen 
namelijk mooie dingen ontstaan – en ook de markt in beperkte mate een rol willen geven in het 
generatieve vermogen van mensen in de samenleving. Dat is een kronkelpad en een weg van 
geleidelijkheid.  

Dat kronkelpad, waarbij samenleving, overheid en markt alle investeren in een betere toekomst, is 
gebaat bij systeeminnovaties vanuit een multi-levelperspectief. Dat houdt in dat analyse van het 
landschap, dat wil zeggen van de gehele maatschappelijke context en de relevante 
maatschappelijke ontwikkelingen, nodig is. Organisaties en instituties – de socio-technische 
regiems - die ooit zijn ontstaan binnen zo’n landschap hebben de neiging om zichzelf in stand te 
houden, zijn selectief in de wijze waarop ze inspelen op de ontwikkelingen en staan niet open voor 
vernieuwing van onderop. Deze vernieuwing in de onderstroom noemen we niches; het zijn 
innovatieve initiatieven die zich in een eigen biotoop ontwikkelen en in het totale 
veranderingsproces in de samenleving leiden tot verdringing van uitgewerkte formules, dan wel de 
noodzakelijke bloedtransfusie kunnen betekenen voor bestaande formules die wel wilden maar 
niet konden veranderen.   
Wat wij bij organisaties vaak zien, is dat er wel een vage behoefte bestaat aan verbetering, maar 
dat vernieuwing en verandering – helemaal - te ingrijpend zijn. Voor een volledige paradigmashift 
wordt vrijwel nooit gekozen, terwijl dit wel vaak nodig is wanneer een samenleving/organisatie/
bedrijf niet meer voldoet, dat wil zeggen geen waardecreatie voor de mens/burger/klant meer 
oplevert. Men kiest dan voor het veranderen van de normen, verwacht daarmee ander gedrag en 
uiteindelijk ook een ander effect. Maar, geredeneerd vanuit de latente of manifeste behoefte gaat 
het er om op het niveau van waarden en zelfs wereldbeeld te vernieuwen respectievelijk te 
veranderen.  
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De noodzakelijke paradigma shift kunnen we ruwweg kenschetsen als die van een 
beheersingsparadigma naar een betrokkenheidsparadigma. Zowel overheids- (bureaucratische) 
als markt (effectieve)organisaties schieten in hun beheerszucht te kort en moeten transformeren in 
professionele en netwerkorganisaties. In deze beide staan aandacht en betrokkenheid centraal. 
Wij laten organisaties, die bereid zijn te transformeren zien dat zo’n transformatieproces veel tijd 
neemt en wel om twee redenen. Ten eerste moet een organisatie het primaat leggen op kwaliteit in 
plaats van op kwantiteit en ten tweede is het overhevelen van centrale bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden naar decentrale een immens grote opgave. Een totaal 
cultuurveranderingstraject van jaren. 
  
We sluiten dit hoofdstuk af met door stil te staan bij de steeds verder divergerende 
ontwikkelingslijnen tussen mens en organisatie. Deze divergentie leidt ertoe dat organisatiedoelen 
en individuele doelen steeds verder uit elkaar komen te liggen en daarmee iet tot beter en prettiger 
presteren leidt. Door hierbij stil te staan en te doordenken wat dit kan betekenen in termen van 
balans, gezondheid en duurzaamheid effenen de weg voor een andere manier van organiseren, 
vanuit een andere kijk op leiderschap en leren. Deze zaken komen in de volgende hoofdstukken 
aan bod.  

• De matrix van maatschappelijke evolutie 

• Rolverschuiving gemeente-samenleving 

• Systeeminnovatie 

• Paradigma shift 

• Transformatieprocessen van beheersingsparadigma naar betrokkenheidsparadigma 

• Door de koker van ons denken 
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De matrix van maatschappelijke evolutie, een historisch en evolutionair perspectief ( Otto 
Scharmer & Karin Kaufer, 2013, pag. 159) en vanuit een gezichtspunt van ‘stavolutie’  (Prof.Ir. 
W.van Dinten, Met gevoel voor realiteit, Eburon Delft 2003) 

Ontwikkelings 
aanduiding:

Society 1.0 Society 2.0 Society 3.0 Society 4.0

Gedeeld etiket Industriële 
samenleving

Interactie 
samenleving

Netwerk 
samenleving

Digitale 
samenleving

Gedeelde 
betekenisgeving

Staat-gericht; 
mercantilisme; 
staat-kapitalisme; 
traditioneel 
bewustzijn

Vrije markt; 
Laissez-faire; 
egocentrisch 
bewustzijn

Sociale markt; 
gereguleerd; 
belanghebbenden 
bewustzijn

Co-creatief; 
verspreid; 
direct; 
dialogisch; 
ecocentrisch 
bewustzijn

Veld: De 
aandachtsstructuur

Gewoontegewaar
zijn

Opschorten 

egosysteem 
bewustzijn

Opnieuw richten 

Belanghebbenden 
bewustzijn

Loslaten 

Ecosysteem 
bewustzijn 

Micro 
Luisteren 
individueel

Luisteren 1 

Gewoontedenken
/ downloaden

Luisteren 2 

Feit-gericht /  
open geest

Luisteren 3 

Empathisch /  
open hart

Luisteren 4 

Generatief / 
open presence 

Meso 
Met elkaar spreken 
(groep)

Downloaden 

Spreken vanuit 
conformiteit

Debat: 

Spreken vanuit 
oog voor het 
andere

Dialoog: 

Spreken vanuit 
open houding 
jegens anderen en 
jezelf

Collectieve 
creativiteit 

Spreken vanuit 
wat in 
beweging is 

Macro 
Organiseren 
(instelling)

Gecentraliseerd 
bestuur; 
organiseren rond 
hiërarchie

Verdeeld: 
organiseren rond 
differentiatie

Verspreid / 
netwerk: 
Organiseren rond 
belangengroepen

Eco-systeem: 
Organiseren 
rond wat zich 
aandient

Mundo 
Coördineren 
(mondiaal systeem)

Hiërarchie: 
bevelen

Markt: 
concurreren

Onderhandelende 
dialoog: 
samenwerken

Awareness-
based 
collective 
action (ABC): 
co-creëren
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Wat gebeurd er in de samenleving? 
In "wisselende wereldbeelden" (www.youtube.com/watch?v=uS39InIbHLo) geef ik een eerste 
indruk van de fasegewijze ontwikkeling van de mens en de wijze waarop zij zich collectief 
organiseren. 
Het is de amerikaanse wetenschapper, psycholoog Clare W Graves  geweest die -door de 10

veelheid  van - ontwikkelingstheorien te combineren, tot een meer omvattende theorie kwam die 
de biologische, de psychologische en de sociale ontwikkeling van de mens integreerde. 
Graves kwam tot acht te onderscheiden ontwikkelingsniveaus in de geschiedenis van de mensheid 
die nauw samenhingen met de cognitieve ontwikkeling en het bestaansniveau van de mens op dat 
moment en die plaats. Van Marrewijk bracht dit in 2011 terug tot vier herkenbare paradigma's in de 
Westerse ontwikkeling  11

De wetenschappelijke revolutie, de verlichting, het humanisme en als doorbraak hiervan de Franse 
revolutie zorgden uiteindelijk (pas) in de 19e eeuw voor de paradigmawisseling van het ‘autoriteits-
paradigma' naar het 'beheersingsparadigma (in 'Wisselende wereldbeelden' noem ik dit het 
industrieel paradigma). Sinds het eind van de vorige eeuw wordt steeds duidelijker dat dit 
beheersingsparadigma is uitgewerkt en dat we ons bevinden in de 'overgangsfase' naar een nieuw 
paradigma, 'het betrokkenheidsparadigma’, door mij op meerdere plaatsen aangeduid als “De 
Verbinding”. 

Een paradigma stel ik voor als een trechter, een hierarchie 
van wereldbeeld; waarden; normen en gedrag, waarbij de 
effecten hiervan in de realiteit ons wereldbeeld weer kunnen 
bijstellen. 

Een kenmerk van een paradigma is het geleidelijk 
imploderen. Terwijl de aandacht en energie naar het onderste 
domein van de normen en gedrag verschuift vinden in het 
bovenste domein van het wereldbeeld en de waarden de 
veranderingen plaats. 

	Claire	W	Graves.		h.p://www.clarewgraves.com/home.html10

	drs.	Marcel	van	Marrewijk,	Cubrix,	zicht	op	organisaDeontwikkeling	en	performanceverbetering.	Virtu	et	Fortuna	Publishing	201111
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De kloof tussen deze beide domeinen wordt steeds groter en wordt door mensen ervaren als dat 
wat Thomas Kuhn een anomalie noemde. Letterlijk een periode van 'wetteloosheid', de oude 
wetten / normen werken niet meer als antwoord op het veranderende wereld beeld en de nieuw 
ontstane   waarden. 

Op een andere manier uitgedrukt: onze leermethoden en gedragingen 'lopen achter' bij de zich 
ontwikkelende complexiteit. Eddie Obeng  beeld dit zoals hiernaast weergegeven uit: 12

We zien hierin heel duidelijk dat een dergelijk overgangsmoment vraagt om nieuwe manieren van 
denken, nieuwe manieren van doen en uiteindelijk nieuwe concepten en patronen, waarmee we de 
complexiteit weer verstaan en mee kunnen leven. 
Een nieuw paradigma, een nieuw bestaansniveau heeft zich dan gevestigd.  

In ons eigen land manifesteerde zich dit als volgt: 

Met de opkomst van het industrieel paradigma, dat 
in Nederland werkelijk vorm kreeg in het begin van 
de 19e eeuw ontwikkelde zich in korte tijd een 
welfare-state, toen nog gestoeld -en veelal 
gefinancierd- op de sterk verzuilde samenleving 
van die tijd. 

Na WO II nam de overheid, in het kielzog van de 
wederopbouw dit over en werd, wat we toen de 
verzorgingsstaat zijn gaan noemen geboren, 
volledig geïnstitutionaliseerd en geïnvolveerd in 
het beheersingsparadigma. 

Belangrijke kenmerken van de verzorgingsstaat zijn: een 
groeiend aandeel van de overheidsuitgaven binnen het 
bruto nationaal product en een overheid die voor steeds 
meer voorzieningen in de samenleving zorgt. 

De eerste kentering ontstond in het begin van de jaren 
tachtig, het aandeel van de overheidsuitgaven was gegroeid 
naar boven de 60% (inmiddels 48% SCP 2015) en we 
werden geconfronteerd met een aantal oliecrises.  13

Dit wekte de discussie over de betaalbaarheid op, maar wellicht veel belangrijker was het 
opkomend nieuw politiek sentiment of klimaat. We verkeerden nog in de periode van de koude 
oorlog en voor sommigen deed zo'n hoge overheidsuitgavepost veel kenmerken van het 
communisme aan de horizon verschijnen. Het monetarisme van Milton Friedman kreeg voet aan 
de grond met adepten als Ronald Reagen in de VS en Margret Tatcher in de UK. In Nederland 
kregen we de kabinetten Lubbers. De inzet werd, verlagen van de overheidsuitgaven en 
verkleining van het overheidsapparaat c.q. de overheidsbemoeienis. 

h.p://www.bing.com/videos/search?12

q=eddie+obeng&view=detail&mid=99A2A0BDB201D74FD04B99A2A0BDB201D74FD04B&FORM=VIRE

 Capitalism and freedom. Milton Friedman. The University Of Chicago Press 1962 13
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Dat de industrieel ontworpen verzorgingsstaat in 
deze vorm en inhoud niet langer houdbaar was, 
werd inmiddels breed gedragen. De eerste stappen 
die werden gezet waren eigen bijdragen op 
voorzieningen in de vorm van het profijtbeginsel, 
gevolgd door hele privatiseringen. Inmiddels lijkt 
deze beweging – in deze vorm- uitgenut en blijkt op 
onderdelen dat de hoop op marktwerking als 
oplossing soms te optimistisch is ingezet als middel 
om de overheidsuitgaven terug te dringen. 
De financieel-economische crisis van 2008 heeft de 
drive om deze beweging voort te zetten versneld. 
Echter zonder reëel alternatief dreigt een afbraak 
van de verzorgingsstaat tot een niveau dat door 
velen niet als gewenst wordt ervaren. 

Parallel aan deze 'politieke' ontwikkeling vond een maatschappelijke ontwikkeling plaats vanuit 
meerdere invalshoeken. Enerzijds was er vanuit de jaren '60-'70 een democratiseringsgolf op gang 
gekomen waarbij de overheid niet meer -zoals direct na de WOII- voetstoots gevolgd werd, er 
werd  directere inspraak geëist op overheidsbeslissingen. Gaandeweg werd ook het in het 
overheidshandelen steeds meer zichtbare 'beheersingsparadigma' ervaren als knellend en 
paternalistisch waardoor waar mogelijk mensen eigen initiatieven gingen ondernemen.  

Een andere invalshoek is de toegenomen scholing van de bevolking en een zich ontwikkelend 
bewustzijn van de hoge prijs die de verzorgingsstaat met de industriële economie als financier, 
vraagt van de omgeving, zoals milieu en mensen. 

Tegelijkertijd is de snelle ontwikkeling en toegankelijkheid van de informatietechnologie hierin niet 
te onderschatten. 

In het model hierboven gebeurde dus tegelijkertijd iets op de verticale y-as, als op de horizontale 
x-as.  

De synchroniciteit tussen beide bewegingen zal bepalen of, wanneer en hoe het nieuwe 
bestaansniveau -in het bovenstaand model benoemd als de duurzame samenleving- bereikt zal 
worden. 

Dat Nederland hierbij –waar mogelijk – kiest voor ‘de zachte landing’, maar met een duidelijk 
richting (van linksboven naar rechtsonder in bovenstaand kwadrant) blijkt uit enkele quotes vanuit 
een paar troonredens:  

- “Het is onmiskenbaar dat mensen mondiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de 
noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke 
verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving” (2013) 

- “Om de kracht en kwaliteit van onze samenleving vast te houden zijn veranderingen 
noodzakelijk die voor iedereen draaglijk moeten zijn” (2013) 

- “Wie het eigenbelang of de eigen overtuigingen boven alles stelt, beperkt de ruimte voor 
een ander en zet collectieve waarden en verworvenheden onder druk” (2015) 

- “Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, 
vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving” (2015) 
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Transitieprocessen van beheersingsparadigma naar betrokkenheidsparadigma 
Het gaat om een oefening van uitstel. Schijnbaar kost uitstel tijd, maar de ervaring leert dat 
naarmate de complexiteit en veelvormigheid en meerduidigheid toeneemt de noodzaak voor 
actieve reflectie groter wordt. Het effect van de paradigmashift is dat sprake is van een paradoxale 
situatie: door te vertragen kun je versnellen, maar niet zo maar. Daar zijn inzicht en methoden voor 
nodig. Vanuit een tweetal invalshoeken bekijken we het transformatieproces, dat nu al hier en daar 
zichtbaar wordt: 

- Invalshoek bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
- Invalshoek output/kwaliteit 

We zetten deze dimensies af tegen de tijdslijn. Tijd lijkt een alles bepalende factor te zijn in onze  
organisatieprocessen.  

Het transformatieproces is erop gericht om van snelle, vaak gejaagde en op hiërarchie gerichte 
beheersorganisaties, via een productieve omweg bewust vertragende en op empathie gerichte 
organisaties te maken. Dat is niet een simpel ‘download’ proces, maar een duurzaam proces, dat 
af en toe pijn doet, maar ook prikkelt, zin geeft en plezier en inspiratie oplevert. 
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gerichte organisaties
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Slow management: vertrouwen 
ontwikkelen, internalisatie van 
waarden, emotionele intelligentie

Veel tijd nodig Weinig tijd nodig

Transformatieproces: 
Action learning: open  blik en 
dialoog, goed kijken, ervaren, 
ondergaan, leren experimenteren 

Toekomstige situatie: 
Ontspannen, op de omgeving 
betrokken organisaties
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verantwoordelijkheden

Output bepalend

Weinig tijd nodig
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Op zakelijk resultaat gerichte 
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op prijs
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Transformatieproces: 
Action research: met stakeholders 
onderzoeken, verbeteren; leren 
reflecteren en feedback geven; 
ontwikkelen slimme indicatoren 

Veel tijd nodig 

Kwaliteit bepalend



!
De verbinding - leiderschap en talentontwikkelingDe verbinding - leiderschap en talentontwikkeling

Bij het proces van professionalisering staat de inhoud weer voorop, maar daarbij passen andere 
vormen of structuren dan we gewend waren. Transformeren heeft dus óók betrekking op 
structuurverandering, maar niet in de zin van een ander tekeningetje maken. Het gaat juist om het 
laten stollen van een nieuwe organisatiecultuur. Dat moet groeien. Centraal is het uitgangspunt dat 
kennis delen neerkomt op kennis vermenigvuldigen. De wishdom of de crowd is bijna oneindig.   
Waarom de kortste verbinding tussen heden en toekomst niet de beste verbinding is  
Onze samenleving en onze organisaties zijn complex, dynamisch en ambigu. Dat is niet iets om 
bang van te worden of van te schrikken en om het daarna te ontkennen en te ontkrachten. Het is 
zoals het is en die werkelijkheid moeten we onder ogen durven zien. Dat betekent in ons denken 
en handelen een heleboel omslagen, een ware cultuurverandering dus.  
Ik licht er een paar zaken uit: 

• In plaats van direct met onze eigen oplossing komen, doen we er goed aan om eerst te 
luisteren en begrijpen. Dus eerst begrijpen, dan begrepen worden. Als we binnen het 
referentiekader van de ander willen vallen, dan moeten we empathisch begrijpen. Covey 
spreekt zelfs over therapeutisch luisteren, dat hij duidt als ‘psychologische zuurstof’ 
creëren. Dat neemt tijd; tijd die op termijn wordt terugverdiend. 

• In plaats van direct op ons doel af te gaan, is het goed om toch nog eens goed stil te staan 
bij de bedoeling: wat is ons hoger gelegen doel, waarvoor en voor wie doen we het nu 
eigenlijk? Eerst terug naar de waarom en waartoe-vraag is essentieel in elk 
professionaliseringsproces. Dat neemt tijd; tijd die niet in tijdseenheden is uit te drukken, 
maar wel in positieve tijdsbeleving. 

Door de koker van ons denken 
De ontwikkeling van de mens 
Als we reflecteren op het mensbeeld binnen onze westerse cultuur dan ziet dat er ongeveer uit als 
een vis. Veel coaches en supervisoren gebruiken dit beeld om uit te leggen hoe hun cliënten zich 
hebben ontwikkeld en waar het ‘fout’ loopt om ze vervolgens weer op het rechte pad te (laten) 
brengen. Ook voor ons doel biedt het vis-model inzicht , niet alleen om mensen bewust te maken, 14

maar ook om organisaties bewust te maken van goed leiderschap, good governance en goede 
talentontwikkeling. Wat toont ons het model? 

Bij de geboorte van de mens zijn de 
innerlijke lijn en de uiterlijke lijn nog 
ongedeeld één. De nieuwe mens is 
nog heel. Naarmate onze leeftijd 
vordert, gaan de innerlijke lijn (Zijn) 
en de uiterlijke lijn (zijn) uiteenlopen. 
De omgeving bepaalt steeds 
nadrukkelijker hoe we ons moeten 
gedragen, wat we belangrijk moeten 
vinden en hoe we moeten denken. 
De disciplinering door instellingen en 
instituties zorgt er ook dus voor dat 
imago en profileringsdrang 
belangrijk gaan worden. Het uiterlijk, 
dat we ons tonen en hoe we ons 
tonen wordt zo belangrijk dat de 
afstand tot onze innerlijke lijn steeds 
groter wordt. Met andere woorden: wie we zijn, welke kwaliteiten en talenten we hebben worden 
steeds minder zichtbaar en van verbinding met ons toon-gedrag is steeds minder sprake. Veel 
mensen komen halverwege hun leven tot de ontdekking dat sprake is van een voor en door hen 
onoverbrugbare afstand tussen innerlijke en uiterlijke lijn: er is sprake van vervreemding die leidt 
tot de bekende midlife crisis. Deze is dus het resultaat van groeps-, organisatie- en cultuurdruk.  

 Geïnspireerd door Eva de Waard’s model van innerlijke en uiterlijke levenslijn14
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Al dan niet met hulp van buitenaf investeren mensen tijd en aandacht om interne lijn en externe lijn 
naar elkaar toe te buigen, waardoor er sprake is van meer balans en meer evenwicht tussen waar 
zij goed in zijn en wat zij voor de samenleving kunnen betekenen. Aan het einde van ons leven zijn 
beide weer met elkaar verzoend en zijn we weer één geworden en is nieuwe heelheid geboren.  

Wat leert dit beeld ons nu in termen van leiderschap en talentontwikkeling in deze tijd en wat zou 
onze opgave kunnen zijn, bezien vanuit organisatie standpunt? 
Allereerst lijkt het erop dat de balans misschien nog wel eens veel schever ligt dan het vismodel 
ons toont; de uiterlijke druk en profileringsdwang in tal van subsystemen (gezin, school, werk, club, 
etc.) tijdens de eerste helft van ons leven is zo groot dat de uiterlijke lijn nog viel dieper ligt en 
daarmee de crisis nog veel dieper in ons snijdt. Dat heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat 
onze individualistische samenleving vooral gestuurd wordt vanuit het belang om te concurreren op 
grond van impliciete regels die nu juist geen recht doen aan veronderstelde verscheidenheid en 
onderscheidend vermogen.  
De tweede ontdekking is dat profilering in de huidige westerse samenleving vooral gericht is op het 
werkresultaat van een organisatie, dat wil zeggen op de output in termen van (aantal) producten 
en diensten. Ontwikkelresultaat in termen van lering trekken uit ervaringen tijdens leven, werk, 
school en club speelt veel minder een rol en datzelfde geldt grosso modo ook voor het 
maatschappelijk resultaat in termen van het leveren van toegevoegde waarde aan de 
samenleving. Anders dan het kortademige bedrijfsresultaat gaat het bij ontwikkelresultaat en 
maatschappelijk resultaat om geleidelijke processtappen, die ook niet direct zichtbaar zijn, maar 
wel bijdragen aan een betere kwaliteit. Professionalisering met een grote letter ‘P’ is dus 
omvattender dan alleen te kijken naar het resultaat voor de eigen organisatie op de korte termijn.   
De derde bevinding heeft betrekking op de conclusie uit bovenstaande analyse in termen van 
diagnose, dialoog en interventie. Hoe kunnen we er voor zorgen dat innerlijke en uiterlijke lijn 
minder divergeren en sneller naar elkaar worden toegebogen? Hoe zorgen we er voor dat we niet 
alleen de How-vraag stellen zoals nu het geval is, maar nauwelijks de What-vraag en – vooral – de 
Why-vraag. Er is maar een antwoord op: investeren in reflective practioners, ofwel in 
professionals, die meer tijd nemen en krijgen voor beantwoording van de vragen die er werkelijk 
toe doen en die in het proces van beantwoording ook veel meer voldoening krijgen.  

Over Feldgang, regiem, onderstroom en niches  
De midlife crisis in ons leven, die we zo graag eerder en effectiever zouden willen ‘tackelen’ doet 
zich ook voor op het niveau van onze samenleving als geheel. Op allerlei terreinen van openbaar 
bestuur, zorg, welzijn, onderwijs, banken, multinationals is sprake van crises. De systemen lopen 
vast en roepen ontwijkend en zelfs pervers gedrag op bij degenen die deel uitmaken van die 
systemen. Oude oplossingen voor nieuwsoortige vraagstukken werken niet meer. Het evenwicht 
tussen overheid, bedrijfsleven, NGO’s en samenleving is zoek en steeds duidelijker wordt dat de 
oplossing van complexe vraagstukken niet alleen gevonden kan worden bij de overheid, het 
bedrijfsleven of de samenleving zelf, maar bij nieuwe vormen van vaak nog niet uitgekristalliseerde 
organisatievormen, waarin burgers, bedrijven, instellingen en overheid zich op een nieuwe wijze 
verbinden; met nieuwe rollen, nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe financieringswijzen. Wij 
duiden dan op een verandering van regiem.  

Die crises vormen tegelijkertijd het kruispunt  
– crisis betekent oorspronkelijk ook kruispunt – 
waarop we met z’n allen zijn aanbeland. Welke 
weg nemen wij, hoe grijpen wij de toekomst die 
zich al aandient? In de samenleving zijn vele 
voorbeelden te noemen van vernieuwing in 
denken en doen. Het begint vaak met een 
onbevangen manier van luisteren en kijken naar 
de werkelijkheid en anderen die oproept tot 
nadenken over een nieuw wenkend perspectief.  
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Het doorvoelen en beleven van dit perspectief is een volgende stap, die daarna leidt tot reflectie en 
inzicht. Vanuit dat punt ontstaan nieuwe ideeën, ontwerpen en prototypes, die uiteindelijk 
uitmonden in nieuwsoortige oplossingen voor nieuwsoortige vraagstukken. We noemen dat 
voorlopig de niches binnen een turbulente omgeving van verandering en ontwikkeling. Deze 
niches verwijzen naar initiatieven en acties die vanuit hoofd, hart en handen voortkomen, een 
kritiek zijn op de oude versleten regiems en zoeken naar een eigen inbedding in de zelf 
veranderde nieuwe samenleving. Ook al delen veel van deze niches een aantal waarden en 
principes, het zou te ver gaan om al te spreken van een nieuw regiem met een nieuw wereldbeeld. 
Daarvoor zijn de niches te verschillend en is de duiding ervan nog te prematuur. Het belangrijkste 
is om de niches te zien als een onderstroom in de samenleving, die hier en daar z’n kop opsteekt 
en zich niet meer laat wegduwen door de huidige organisaties, die zich baseren op kortzichtig 
gewin. Wat we concreet zien, zijn allerlei initiatieven in allerlei sectoren in verschillende 
bewustzijnsfasen. Er is sprake van veel dynamiek, die zich onttrekt aan stickering en etikettering. 

Hoe verhouden die niches en uitingen van professionaliteit (bewust en doorleefd denken in 
handelen) zich tot het besef van de oorsprong en de basis van jezelf? Zoals de boer de levende 
kwaliteit van de grond leert in te schatten met oog op een goede oogst, zo leert elke 
maatschappelijke leider (= iedereen die leiding geeft aan zichzelf inclusief anderen) zich te focusen 
op het in standhouden en verbeteren van het sociale veld, waarin hij werkzaam is. Het verborgen 
territorium bewuster en duidelijker zien en daarmee aan de gang gaan, is een grondig proces van 
cultiveren en leren, van begrijpen, aanvoelen, bespreken, inzien, ontdekken, rijpen, uitproberen en 
– uiteindelijk - (beter) presteren. Landscape of sociaal veld heeft betrekking op het gezamenlijk 
werken in de zin van vinden, voelen en veranderen. Veel van de niches in de samenleving maken 
deel uit van een ander landschap, dan waarop de bestaande regiems zijn gebaseerd. De niches, 
die beter presterende initiatieven en acties,  grijpen terug op impliciete kennis die zij weer en met 
elkaar expliciet maken en daarmee zich tonen als Professioneel.  

De Feldgang van de organisatie adviseur 
De Feldgang van de organisatieadviseur door de maatschappelijke sectoren, door de organisaties 
levert een aantal inspirerende inzichten op. Om echt professioneel te zijn moet sprake zijn van een 
evenwicht tussen uiterlijke lijn (organisatie-presteren) en innerlijke lijn (persoonlijk en 
maatschappelijk presteren). Persoonlijk presteren kan alleen maar gerealiseerd worden in 
samenhang en samenwerking met anderen, omdat leren geen individueel proces is, maar een 
collectief/groepsproces. Tijdens dergelijke processen ontstaat, als het goed is, een moment of 
impact, een helder inzicht in welke richting het moet gaan en hoe waarde kan worden toegevoegd 
aan een groter geheel en hoe dat grotere geheel daarmee dus ook verandert.  

De moments of impact grijpen terug op het bewustzijn van de oorsprong, op de tacit knowledge 
van het primitieve weten waar men gedisciplineerd van af gegroeid is. Het hervinden van de oude 
bronnen, die gegeven zijn met oude ervaringen en opgebouwde wijsheid en deze te gebruiken bij 
het oplossen van nieuwe vraagstukken is een uitdaging. Deze gaat voorbij het denken en sluit aan 
bij de oorspronkelijke verbondenheid van sociale samenlevings- en samenwerkingsverbanden en 
de kwaliteiten waarover we beschikken. De oude regiems hebben ertoe bijgedragen dat innerlijke 
lijn en uiterlijke lijn steeds verder uit elkaar getrokken zijn, met alle nadelige gevolgen voor mens 
en maatschappij. De nieuwe niches in de maatschappij tonen niet alleen verzet tegen deze 
regiems, maar bieden ook oplossingen voor vraagstukken die op de oude wijze niet oplosbaar zijn.  
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4.Nieuw organiseren 
Nieuw organiseren stelt de goede vraag centraal, maar geeft ook antwoord op zowel gestelde als 
niet gestelde vragen; nieuw organiseren is samenwerken, een antwoord vinden op complexiteit, is 
langzaam organiseren, als ontwerpproces. Nieuw organiseren is ook coherent organiseren, steeds 
vanuit de context met oog voor de effecten. 

Nieuw organiseren is samenwerken 
In Nieuw organiseren  staat de mens als mens centraal en niet de mens als een van de zovele 15

resources. De mens geeft betekenis aan zijn omgeving, doet dat vanuit waarden en geeft vanuit 
deze waarden inhoud aan ambities die hij wil realiseren. Die ambities hebben altijd betrekking op 
het verbeteren van de situatie van anderen. De centrale vraag bij Nieuw organiseren is: “hoe kan 
de mens in organisatiE vanuit zijn impuls om waarde toe te voegen ook daadwerkelijk waarde 
toevoegen voor zijn doelgroep”. Anders geformuleerd: “met welk doel is de mens op aarde en hoe 
realiseert hij zijn doel?” In de context van organiseren kan meerwaarde en betekenisgeving alleen 
maar gerealiseerd worden door samenwerking met anderen.  

Om die samenwerking effectief te laten zijn, hanteren wij een beperkt aantal principes van waaruit 
wij samen met anderen werken aan die betere toekomst voor ons allemaal. Het basisprincipe is 
vertrouwen, vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander. Dat heeft betrekking op de zuiverheid 
van de motieven ofwel integriteit (doen wat je zegt en zeggen wat je doet), op het overstijgende 
belang ofwel intentie (eigenbelang in perspectief van gezamenlijke belang) en op het vermogen 
om taken uit te voeren ofwel capaciteit. Een tweede principe hebben we al genoemd, het 
toevoegen van waarde. Dat impliceert een kritische houding naar onszelf over de vraag of onze 
aanpak, methode, werkwijze nog wel werkt en effect sorteert. Verantwoordelijkheid is het derde 
principe en verwijst naar het getoonde eigenaarschap voor het realiseren van doelstellingen van 
jezelf en van de organisatie. Deze vraag gaat over het ten volle benutten van je mogelijkheden om 
iets te realiseren. Het vierde principe is binding en dit verwijst naar de algehele samenhang als 
naar de gemeenschappelijkheid, die via de gedeelde waarden tot stand komt. Binding impliceert 
dat iedereen een plek krijgt en dat niemand wordt uitgesloten, want dat zou betekenen  dat waarde 
onbenut blijft.  Het vijfde principe is een vaak onderbelicht principe, maar is misschien wel het 
allerbelangrijkste: ontspanning. Relativeren, rust en ruimte geven, gelukken in dank aanvaarden 
en mislukken kunnen accepteren zijn belangrijk in veranderingsprocessen. Ontspanning leidt tot 
focus op het positieve, het beleven van plezier. Dat geeft energie, maakt creativiteit los. Zo kom je 
in de flow (toestand van ontspannen concentratie) en herken je de zingeving als innerlijke ervaring 
die de persoon zelf overstijgt. Ontspanning verwijst ook naar het spel als ultieme methode om los 
te komen van knel, schaarste en beperkingen. Het laatste principe is congruentie, maar ikzelf 
spreek liever van coherentie. Het gaat om de noodzakelijke en gevoelde samenhang tussen 
denken en handelen, het in de praktijk brengen van de principes, zodat die voor iedereen helder 
en geloofwaardig zijn. Deze principes staan ook centraal in de wijze waarop wij mens in 
organisatiE begeleiden in hun veranderingsproces. Wij geven ruimte en hebben vertrouwen, wij 
nemen onze verantwoordelijkheid vanuit onze rol en dragen via onze aanpak en onze 
persoonlijkheid bij aan binding en ontspanning.   

Nieuw organiseren gebeurt in een sociale gemeenschap van mensen die over verschillende 
talenten, motivaties, waarden en kwaliteiten beschikken en die – dankzij die diversiteit – 
samenwerken aan het realiseren van ambities en doelstellingen. Deze gemeenschap berust op 
respect voor elkaar, leert van elkaar door vallen en opstaan en vraagt steeds heel specifiek wat 
bijdraagt aan de waarde voor de doelgroep. Sturing vindt plaats op visie en vertrouwen. Die 
sociale gemeenschap is een team, geen projectteam in de gebruikelijke zin van het woord, maar 
een casusteam of ontwikkelteam. Dat team werkt in een veilige context (sociaal laboratorium) aan 
het realiseren van ambities c.q aan het oplossen van vraagstukken op grond van de boven 
genoemde principes. Zo kunnen in organisaties verschillende teams werken vanuit dezelfde 
collectieve ambitie en waarden.  

 Veel van het denken over nieuw organiseren heb ik ontleend aan het boekje “Nieuw organiseren; organiseren vanuit vertrouwen” van 15

Jan de Jonge, Rob Janssens en Harro Labrujere. 
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Nieuw organiseren gaat over twee vormen van leiderschap: gedeeld leiderschap door delegatie 
van rollen en taken aan teamleden zelf en dienend leiderschap dat richting en feedback geeft aan 
teams om op zelf-kritische wijze ambities en doelen te realiseren.   

Nieuw organiseren als antwoord op complexe vragen 
Nieuw organiseren roept een transformatiebehoefte op en is het antwoord op een reeks van 
dissociaties en crises in de huidige samenleving. Zowel verandering in bewustzijn als verandering 
in instituties worden zichtbaar in deze transformatie, die niet alleen van de toekomst is, maar die 
nu al gaande is. Nieuw organiseren moet dus rekening houden met veranderingen op individueel/
collectief niveau enerzijds en innerlijk/uiterlijk niveau van het individu anderzijds. Nieuw 
organiseren is een antwoord op complexe vraagstukken in een onzekere tijd en wordt doorgelicht 
door stil te staan bij het Ik van de intenties en beleving, het Het van individueel en maatschappelijk 
objectiveerbaar gedrag en het Wij van betekenisgeving , van een cultuur van waarden en 16

identiteiten. Verandering is een zaak die gelijktijdig op elk van de drie niveaus verloopt. Van Ik in 
termen van bewustzijn, subjectiviteit, zelfexpressie, waarachtigheid en oprechtheid. Vandaar de 
relatie met het domein van het Schone: de zelfexpressie. Van Het in termen van wetenschap en 
technologie, objectiveerbare natuur, empirische vormen, propositionele logica. Vandaar de 
verwijzing naar het Ware: het objectiveerbare gedrag. En tot slot: het Wij-perspectief van ethiek en 
moraal, van wereldbeelden, gemeenschappelijke context, cultuur, intersubjectieve betekenis, 
wederzijds begrip, geschiktheid en rechtmatigheid. Kortom, de intersubjectieve wereld, met een 
verwijzing naar het Goede.  
Een belangrijke reden van de crises is het feit dat de Het/Wij verbinding vooral gekleurd vanuit het 
materialistische en mechanistische HET onze cultuur – het WIJ – beïnvloed heeft en daarmee 
voorbij is gegaan aan de potentialiteit en individualiteit van het creatieve IK. Het Schone heeft 
onvoldoende tegenwicht kunnen bieden aan de materialistische beheersingsmechanismen van het 
HET/WIJ complot. Aandacht voor het nieuwe tegenspel vanuit creativiteit en innovativiteit betekent 
automatisch dat ook HET en WIJ op een hoger niveau geïntegreerd kunnen worden.  

Nieuw organiseren als langzaam organiseren 
Mainstream organiseren gaat over tijd en geld en probeert onder hoge (concurrentie)druk  nog 
hogere snelheden en grotere producties te bereiken. De wetten van de economie dwingen ons 
daartoe. Onze aandacht gaat uit naar op output gestuurde maakbaarheid. Beide elementen 
berusten op twijfelachtige principes. Niet de hoeveelheid output maakt gelukkig, maar de kwaliteit 
en vooral de kwaliteit van het interactieproces van mensen met elkaar. Niet de maakbaarheid is 
een gegeven, maar juist de onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Fast management – oud 
organiseren – creëert schijnzekerheden door zich te verschuilen achter bergen cijfers, zonder de 
tijd te nemen om de wereld achter de cijfers te doorgronden. Fast management schuift de 
verantwoordelijkheid af naar de expert (en geeft deze de schuld als het advies niet werkt), kiest 
per definitie voor de voor de hand liggende aanpak en volgt letterlijk uitgesleten procedures en 
regels. Daar tegenover staat slow management dat zelf verantwoordelijkheid neemt door situaties 
te onderzoeken en mogelijkheden aan te dragen, bewust te zijn van de eigen bijdrage aan de 
situatie, feedback te geven en te vragen en te genieten van het moment zelf, waarin iets tot stand 
komt, alleen, door anderen of samen met anderen.  
Langzaam organiseren is effectiever, omdat het aansluit bij de kwaliteit van mensen, omdat het 
nadenkt over prioriteiten, omdat het investeert in oplossingen en mechanismen, omdat geduld en 
plezier centraal staan. Langzaam organiseren is in twee opzichten een proces van loslaten: 
loslaten van de sturing, dus zelfsturing, en loslaten van gewoonten, tijddruk en zelfs huisvesting. 
Slow management is dus ook een manier om ‘baas van jezelf te worden’, ‘baas over je eigen tijd’, 
‘baas over prioriteit’. Dit vereist een professionele houding, die gestoeld is op verantwoordelijkheid 
en eigenaarschap over de gezamenlijke ambities, doelen en waarden.  

 De drie perspectieven om het veranderingsperspectief te kunnen plaatsen zijn ontleend aan Ken Wilber’s “Beknopte geschiedenis 16

van bijna alles”, waarbij het Het in feite uit twee componenten bestaat: Het als observeerbaar gedrag en Het als sociale structuur. 
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Nieuw organiseren als langzaam organiseren komt neer op natuurlijk ontwikkelen. Dat neemt tijd 
en dat is ook logisch, omdat veel zaken in het verleden zijn scheef gegroeid en weer recht gezet 
dienen te worden: herwinnen van vertrouwen, andere visie op de werkelijkheid, kernvraag naar het 
primaire proces voor de klant, integratie van denken en doen in eenzelfde leerproces, sturing op 
positieve en inspirerende voorbeelden, reflectieve houding op eigen en andermans gedrag. Om 
destructieve vicieuze cirkels te doorbreken is het de kunst om onbespreekbare zaken 
bespreekbaar te maken. Om dat te doen en buiten de klauwen van het bestaande te blijven, is het 
zaak gebruik te maken van nieuwe inzichten, methoden, woorden en vormen.    
Op dit moment wordt in het publieke domein slechts op beperkte schaal nieuw georganiseerd, dat 
wil zeggen op nieuwe wijze, van onderop en van binnenuit. Vaak is de aanleiding voor verandering 
druk van buiten of van binnen en gaat men een proces in van uitproberen, monitoren en bijstellen 
op grond van nieuwe, onbedoelde effecten. Sturing in de vorm van overleg en dialoog vindt plaats 
op de match van intentie en resultaat. Vaak vindt de koppeling van resultaat aan visie niet plaats 
via de waarden en daardoor komt de visie, in de beleving van de deelnemers, los te staan van de 
waarde creatie voor de klant. Dit wordt als gemis beschouwd.    

Nieuw organiseren als een ontwerpproces 
Nieuw organiseren doet recht aan de bevlogenheid van mens in organisatiE en verzet zich tegen 
de destructieve lelijkheid van in onze organisaties, die leiden tot ziekte en ontevredenheid, maar 
ook tot minder goede prestaties dan mogelijk is. Het is de ambitie van nieuw organiseren om 
mooie dingen te doen, die leiden tot een groter beroep op en gebruik van de aanwezige kwaliteiten 
van mensen. Dit zal op zijn beurt leiden tot een grotere betrokkenheid en betere 
organisatieresultaten. Organisaties moeten dus het vermogen ontwikkelen om mensen schoonheid 
te laten ervaren . Waar moet je dan naar kijken?  In elk geval naar de mogelijkheden van 17

zelfexpressie, zoals we eerder hebben gezien. 

Uitgangspunt is dat een positieve esthetische ervaring ons een prettig gevoel geeft en een 
positieve emotie veroorzaakt. Het gaat dan niet alleen om wat kunst te weeg kan brengen, maar – 
ruimer – alle ontwerpdisciplines zijn altijd erop uit om functionele waarden en esthetische waarden 
in balans te brengen. Bij het ontwerpen van organisaties is dat niet het geval, omdat functionele 
waarden ‘bij far’ dominant zijn. De schoonheid betreft het gevoel, het hart, het aangename beeld 
van iets of iemand. De beleving is iets dat we in de loop van de tijd ver weg hebben gestopt en dat 
ons gaat opbreken. De esthetische organisatie is een concept dat vanaf de eeuwwisseling 
langzaam aan gewicht wint. Mensen varen meer op hun beleving en zijn op zoek naar het 
sublieme, datgene dat hen in vervoering brengt bij het oordeel over iets of iemand. Als we de 
esthetische lens richten op organisaties dan worden begrippen als inspiratie en motivatie steeds 
belangrijker, evenals betrokkenheid, luisteren en interpreteren en bewustzijn van “het in de wereld 
zijn” (reflexiviteit). Leiderschap is faciliteren twee kanten op: anderen faciliteren in hun behoeften 
en faciliteren om zelf beïnvloed te worden.  

Het zal geen bevreemding wekken dat waardengedrevenheid veel belangrijker wordt. Vertrouwen, 
gelijkwaardigheid en respect komen centraal te staan en vormen de basis voor affectieve 
commitment van medewerkers met hun organisatie. Ze ervaren meer werkplezier, zijn trots, voelen 
eigenaarschap en hebben flow ervaringen. Mooie organisaties besteden aandacht aan de 
samenhang van dingen, bieden ontwikkelingsmogelijkheden en leveren toegevoegde waarde. 
Mens in organisatiE streeft niet vooraf naar een bepaald resultaat, maar probeert waarden of 
betekenis te realiseren en de weg waarlangs dat gebeurt kan sterk verschillen en soms zijn zelfs 
de methoden vooraf nog onduidelijk. Het proces ontrolt zich tussen missie en waardecreatie voor 
de Ander. Het proces is een proces van zoeken, uitproberen, experimenteren en prototyperen 
vanuit de optiek dat oplossingen (inspelen op behoeften) geboden kunnen worden, zonder precies 
van tevoren te weten hoe (dat is ook logisch omdat de werkelijkheid ambigu is en een mysterie in 
zich draagt). Organisaties die op zo’n wijze werken, mysteries herkennen, verrassen en nieuwe 
uitdagingen bieden zijn interessant voor mensen om in en voor te werken. In die zin is 
ingewikkeldheid of complexiteit geen bedreiging die met afgesleten instrumenten als 
projectmanagement te lijf kan worden gegaan, maar juist een uitdaging om met beperkte middelen 
en kennis te zoek naar een optimale oplossing, die trouwens altijd weer bijgesteld kan worden. 

 Zie Steven de Groot met zijn boek, getiteld “Het schone in organisaties; over design thinking en acht ontwerpprincipes voor 17

functionele schoonheid in organisaties”.
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Nieuw organiseren is coherent organiseren 
Nieuw organiseren betekent coherent organiseren, waarbij de drie vragen op strategisch, taktisch 
en operationeel niveau namelijk Why, How en What  logisch met elkaar verbonden zijn, maar 18

voortkomen vanuit de diepere Why-vraag en niet omgekeerd: vanuit wat, via opbouwen naar 
eventueel waarom. Dat is de hele existentiële vraag naar waarom ben ik op aarde, wat is mijn 
doel, waarom bestaat mijn bedrijf, kortom: waarom doe ik wat ik doe? Waarom is dus tegelijkertijd 
‘waartoe’. Pas we deze helder hebben kunnen beantwoorden, zijn de vervolgvragen naar het hoe 
(discipline) en wat (consistentie) relevant. Bij de hoe-vraag weet mens in organisatiE hoe ze 
doen wat ze doen. Het biedt een verklaring voor de manier waarop iets beters of anders is. De 
wat-vraag is voor iedereen het eenvoudigste te beantwoorden, je wijst naar de producten en 
diensten die je levert en binnen een organisatie geeft je aan wat je taak of functie is.  

Als je in staat bent de Why-vraag te beantwoorden overtuig je je klanten, want je voegt echt 
waarde toe, een goed gevoel, iets wat voor hen klopt. Iets in de zin van: “ja, wat ze maken en 
zeggen voldoet, is mooi”; “wat gedaan wordt is het bewijs van waar ze in geloven”. Misschien ook 
wel iets waar ze misschien niet altijd bewust naar op zoek zijn, maar dat ze wel  aangereikt krijgen 
of waardoor ze door de ontmoeting geprikkeld worden. Als je helder kunt zijn over dat waarom, 
dan kun je je ontwikkelen en heb je het vermogen om te innoveren. Dat wil zeggen om vanuit hun 
anders-zijn vanuit een ander perspectief invulling te geven aan een nieuwe overlevingsstrategie, 
die toch op een of andere manier aansluit bij de opgebouwde traditie.  

Als je dus vanuit een missie handelt, dan is het alsof alles wat je doet binnen die missie past. Dat 
verwijst ook naar goed leiderschap, in de zin dat goede leiders in staat zijn om mensen te binden 
en betrokkenheid te tonen. Goede leiders zijn leiders die de waarom-vraag weten te 
communiceren en te delen, anders worden besluiten alleen genomen op basis van empirisch 
bewijs of op hetgeen al gedaan werd. Dat neemt meer tijd, omdat we beantwoording lastig vinden 
en we onzeker zijn. Met het hart voelen en dit merkbaar maken aan de omgeving overtuigt, ook al 
is datgene dat gezegd wordt vaak nog niet in daden omgezet, maar is het idee erachter er wel. De 
waarom-vraag moet gesteld worden, omdat anders manipulaties aan de orde van de dag zijn en 
de onzekerheid toeneemt en daarmee ook de instabiliteit in mens in organisatiE. Als die waarom-
vraag overtuigend is beantwoord, is de vervolgvraag: hoe ga je het dan doen? Hoe we dingen 
doen komt tot uitdrukking in systemen, processen en cultuur. Met andere woorden: het hoe omvat 
de waarden en principes van mens in organisatiE. Gedisciplineerd werken aan de toekomst is nu 
mogelijk en nodig. Als iedereen begrijpt hoe je iets doet en ervoor zorgt dat je ook volgens de 
waarden en principes handelt, zal de organisatie haar natuurlijke kracht beter in kunnen zetten. 
Waarden en principes moeten dan een actief karakter krijgen, zo wordt integriteit ‘het juiste doen’, 
of strategie wordt ‘strategiseren’ en innovatie wordt ‘vanuit een andere invalshoek naar het 
vraagstuk kijken’.  

Zoals Waarom in feite een geloofskwestie is en Hoe de handelingen omvat om het geloof te 
realiseren, zo is Wat het resultaat van handelingen. Daarin wordt de authenticiteit van de mens in 
organisatiE getoond, het betekent dat je echt gelooft in alles wat je zegt en doet. Wil je duurzaam 
succes hebben, dan moet je authentiek zijn: het wat en het hoe moeten in lijn zijn met het waarom. 
Mensen zijn geïnspireerd en niet slechts gemotiveerd als we onszelf tonen en niet slechts dat wat 
wij maken of leveren. Authenticiteit is het evenwicht tussen waarom, hoe en wat en wanneer dat 
het geval is, is de klant tevreden.   

Als we het hebben over waardengestuurd leiderschap dan hebben we het over de overdracht van 
vertrouwen van mensen door goed te communiceren en te tonen dat je gemeenschappelijke 
waarden en opvattingen hebt. Je moet over je waarom praten en bewijs leveren met wat je doet. 
Professionals, gemotiveerde mensen moeten iets geloven dat groter is dan hun baan om naar toe 
te werken, ze moeten een zingevend perspectief krijgen. Leiderschap is vertrouwen geven, ruimte 
laten voor ontwikkelen, vallen en dan toch een zeker vangnet bieden om de risico’s op te vangen. 
Hoe grotere het vertrouwen in het vangnet, hoe meer risico’s genomen worden en hoe beter het 
resultaat van handelen.  

 De drie vragen refereren aan Simon Sinek’s boek “Start with Why; how great leaders inspire every one to take action”.18
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Een sterke cultuur en vertrouwen ontwikkelen om anderen te stimuleren leiden tot een goede 
lange termijnstrategie. Bouwen van gemeenschappelijke waarden is dus essentieel. Als mensen in 
het waarom geloven en vertrouwen hebben dan koppelen ze veel meer zaken aan dat 
achterliggende idee, de impuls en inspiratie. Wat je doet moet bewijzen wat je gelooft, daar gaat 
het om.  

De crises waarin we zitten, heeft minder te maken met de prestaties die we leveren (het realiseren 
van afvinkbare doelstellingen), maar meer met het vertrouwen dat weg is en het succes dat uitblijft 
(= laten leiden door het waarom wat je wilt), dat wil zeggen de vraag naar het waarom wordt niet 
gesteld. Mensen zijn het vertrouwen kwijt geraakt, het motief, de bedoeling, het waarom. Juist 
omdat de druk op mens in organisatiE zo groot wordt – er moet steeds meer en sneller gebeuren – 
is het zaak de helderheid in de waarom-vraag te laten aansluiten. Organisaties moeten helder en 
duidelijk zijn. Wat en waarom moeten parallel lopen. Bovendien, als de waarom-vraag niet wordt 
gesteld, vinden manipulaties plaats vanuit het wat-niveau (bv. prijs, concurrentie, kwaliteit, etc.).  
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5.Leren te leren
Leren te leren begint met het stellen van vragen en het je bekwamen in het leren van stellen van 
de goede vragen. Vragen ontstaan uit nieuwsgierigheid, in de behoefte (kennis)grenzen te 
verleggen en beter te begrijpen om daardoor bij te kunnen dragen aan effectieve verandering en 
transformatie. In de dagelijkse praktijk zijn we vaak elkaars gesprekspartner, willen we de ander zo 
goed mogelijk begrijpen, ons kunnen verplaatsen in hem of haar, met een open oor luisteren en 
datgene dat we hebben gehoord respectvol terug te geven aan onze gesprekspartner. Maar ook 
het respectvol ontvangen van feedback is een kunde die ontwikkeld kan worden.  
Leren is niet alleen een kwestie van goede vragen stellen en goed met feedback omgaan, ook al 
liggen ze wel ten grondslag een open leerhouding. Zeker wanneer het om leren van complexe 
zaken gaat, is het effect van learning by doing groot. Het zich uiten en omzetten in doe-gedrag 
draagt bij aan een versnelling in de transformatie van onbewust-onbekwaam naar onbewust 
bekwaam. Dat vereist naast vraagvermogen ook reflectie- en puzzelvermogen. Denken en doen 
worden in onze leercirkels geïntegreerd en op een steeds hoger niveau gebracht. Dat is ook nodig, 
omdat onze ambitie is om mens in organisatiE te begeleiden in het vierde orde leren: leren vanuit 
wat de toekomst vraagt.  

Vanwege de hoge grote mate complexiteit en dynamiek zijn maatschappelijke vraagstukken vaak 
strategisch van karakter, dat wil zeggen dat ze - tenminste deels - om een onorthodoxe 
oplossingsrichting vragen. Om deze vragen te kunnen oplossen moeten we kunnen denken in 
niveaus – Why/missie-visie-waarden (abstract), How/werkprocessen (abstract-concreet), What/
portfolio (concreet) – en kunnen handelen in rollen. We onderscheiden daarbij de ideeëninbrenger 
(Verkondiger), de kenner van de omstandigheden (Verkenner), het contactpunt (Verbinder) en de 
facilitator (Verzorger). Dit alles moeten we zien te leren ontwikkelen in een veilige en inspirerende 
omgeving. Dat draagt mede bij aan het effect.  

De wereld toont zich dikwijls aan ons als chaos, waarin 
we ons een weg moeten zoeken. In dat zoeken van een 
weg door die chaos c.q. om in die chaos nieuwe 
structuren en patronen te ontdekken die ons houvast 
geven moeten we om leren gaan met complexiteit en 
dynamiek. We moeten als het ware beseffen dat 
verwarring het begin is van verandering. We moeten de 
verwarring leren te omarmen en niet wegstoppen als iets 
waar we bang voor moeten zijn. Dat is niet eenvoudig, 
want we zijn geneigd om met de bekende eenvoudige 
kennis die we hebben de complexiteit te bestrijden. Onze 
boodschap is duidelijk: erken de complexiteit en zoek 
andere wijzen om met die complexiteit om te gaan. Het 
komt neer op leren op een andere manier, op een ander 
niveau, op een strategisch niveau. “En weet: verwarring 
is een belangrijke voedingsbodem voor verandering. 

Dat leren moeten we leren en de uitgangspunten voor effectief leren omgaan met complexiteit zijn 
feedback geven en ontvangen en de goede vragen stellen. Een evenwicht tussen betrokken 
luisteren naar anderen en via de open vragen scherpte verkrijgen in het beeld dat anderen 
opbouwen, is een kunde die in een dialogische setting kan worden opgebouwd. Vanuit respect, 
empathie en nieuwsgierigheid zijn we in staat door te dringen tot de èchte vraag waar anderen 
mee zitten. Die onderzoekende en tegelijkertijd invoelende houding is ook nodig om de 
samenspraak te ontwarren, zodat een helder beeld ontstaat, nieuwe perspectieven zich openen en 
de weg vrij ligt voor verandering. Die dialoog is geen theoretische exercitie, maar een vloeiende en 
soms schurende beweging van denken en doen.  
Denken en doen worden in een effectief, strategisch leerproces dus niet kunstmatig gescheiden 
van elkaar, maar juist in elkaar geschoven in een dialogische setting die uitdagend en tegelijkertijd 
veilig is. Het effect van leren door te doen en denken daarin te integreren is verbluffend. 
Geïnspireerd zijn we in staat om vanuit de werkelijk belangrijke vraag ‘wat de bedoeling is van ons 
werk en van onszelf’ richting te geven aan oplossingen voor lastige vraagstukken.  
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Door een proces van intensief leren schuiven 
we langzaam op van onbewust onbekwaam 
handelen naar onbewust bekwaam handelen. 
Het nieuwe moet geleidelijk aan inslijten en 
daar hebben we naast zelfreflectie ook altijd 
anderen bij nodig.  

Met Peter Sloterdijk erkennen we het zelf-
creërend vermogen en ons immuunsysteem, 
ook voor verandering, maar het zou mooi zijn 
als we in staat zijn om met elkaar een nieuwe 
en betere werkelijkheid te creëren, door 
samen te leren en elkaar te inspireren.  

Feedback geven en feedback krijgen 
Het geven èn ontvangen van feedback in ons leerproces is van groot belang. Goede feedback is 
verfrissend en inspirerend en zet aan tot vervolgactie op weg naar verbetering, vernieuwing en zelf 
verandering (ontwikkeling)! Toch nog even op een rijtje wat beide inhouden. Het is sowieso van 
belang om op die respectvolle wijze met elkaar te communiceren, maar geldt des te meer om jullie 
complexe casussen te laten landen in de organisatie. 

Ontleend aan: Hanneke Wouters, Frans Trommelen en Tjeerd Vrij (2003) Action learning: succesvolle aanpak voor jonge, talentvolle 
professionals 

Feedback heeft dus heel veel te maken met je kunnen verplaatsen in de ander en veronderstelt 
een luisterend vermogen en reflexiviteit, bijna het proeven wat de ander vindt en dat aftasten en 
wegen. Feedback geven past dus in de sfeer van dialoog, van sensing en voelen (Scharmer) en 
helpt je los te laten en los te komen van oude ingesleten opvattingen en ideeën waar je afscheid 
van wilt nemen. Feedback geven en ontvangen gaat vooraf aan de fase van presencing, het voor-
voelen en betekenis geven aan de toekomst die zich voor jou aandient.  

Feedback geven Feedback ontvangen

Zeg wat je feitelijk opmerkt, zonder oordeel of 
interpretatie, puur observerend en beschrijvend 

Zie feedback als een kans om te leren en niet als een 
aanval

Geef specifieke feedback Laat de ander ‘eigenaar’ blijven van de feedback, 
verdedig niet en leg niet uit

Richt je feedback op gedrag en prestaties, niet op 
hetgeen de persoon niet kan veranderen

Vraag de feedbackgever specifiek te zijn, vraag naar 
voorbeelden

Blijf bij het hier-en-nu, haal geen oude koeien uit 
de sloot

Doe navraag naar de bedoeling van feedback om te 
toetsen of je deze hebt begrepen

Overvoer de ontvanger niet en beperk je tot de 
belangrijkste zaken

Bedank de feedbackgever voor zijn moeite

Geef het effect aan dat het gedrag van de ander op 
je heeft

Weeg de feedback; vraag jezelf af of je de feedback 
terecht of onterecht vindt

Vraag of de ander dat herkent of begrijpt Als je niet kunt instemmen met de wens of het verzoek 
van de feedbackgever, probeer een alternatief of 
compromis te zoeken

Stel voor wat de ander kan doen om het gedrag te 
verbeteren

Begrijp eerst de ontvanger van jouw feedback, 
alvorens zelf met je feedback begrepen te worden
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Vragenderwijs 
Het valt mij steeds meer op dat het stellen van goede vragen in het publieke domein zo weinig 
voorkomt. Noch in de politiek, noch in beleid- en onderzoekland krijgt het stellen van goede vragen 
de aandacht die het verdient. Goede vragen stellen is moeilijk, vereist specifieke kwaliteiten, maar 
veronderstelt vooral een nieuwsgierige houding. Alleen zo’n houding kan ons verder helpen bij het 
oplossen van complexe vraagstukken. 

Om met het domein van de politiek te beginnen, het wekelijkse 
vragenuurtje van Tweede Kamerleden aan de minister-president 
schiet, ondanks de vernieuwde opzet, ernstig te kort, omdat veel 
Kamerleden van tevoren niet weten wat zij te weten willen komen 
(informatie, verduidelijking, toezegging, besluit) en wat ze daarmee 
aan moeten. Daardoor blijven veel vragen steken op het niveau van 
“vindt u ook niet dat het onderwijs op school X onvoldoende is?” 
Dergelijke gesloten, insinuerende en naar bevestiging zoekende 
vragen getuigen niet alleen van onvoldoende debattechniek, maar ook 
van een grote mate van voorzichtigheid om de verhoudingen niet te 
bederven. Met het oog op de zwakke meerderheden in parlement in de 
afgelopen jaren is dit misschien niet verwonderlijk, maar de vitaliteit 

van de democratie loopt er een deuk door op. En dat is jammer als we echt vinden dat de 
participatiesamenleving een boost kan gebruiken.    

Maar ook beleid, uitvoering en onderzoek stellen vaak niet de goede vragen, die ons verder 
kunnen helpen. Het past niet in de cultuur van publieke organisaties zoals overheid, onderwijs, 
zorg en woningbouw om kritische vragen te stellen. Deze worden het liefst vermeden om de zelf 
gecreëerde continuïteit niet in gevaar te brengen. Daar komt bij dat organisaties geconfronteerd 
worden door heel veel veranderingen die zij slechts met moeite aan kunnen. Ruimte voor slimme, 
verbeterende, vernieuwende en zelfs ontwikkelende vragen wordt er dus letterlijk en figuurlijk niet 
geboden. De macht van de routines is groot en overstemt ontluikende blijken van 
nieuwsgierigheid. Vragen stellen komt immers voort uit een onbedwingbare nieuwsgierigheid om te 
weten hoe iets in elkaar zit en – vooral - hoe zaken anders kunnen dan ze nu gaan.  

Kortom: er worden soms wel wat vragen gesteld, maar het zijn niet de goede vragen. Goede 
vragen zijn bijna per definitie de vragen achter de vraag. Wat wil ik daarmee zeggen?  

Complexe vraagstukken, die kenmerkend zijn voor ons tijdgewricht zijn doorgaans kritische vragen 
over of we de dingen goed doen (How-vragen) en of de goede dingen ook goed doen (Why-
vragen). Juist die vragen gaan we uit de weg door er een andere, eenvoudigere vraag voor in de 
plaats te stellen: doen we de dingen goed? Deze vraag speelt zich af op procesniveau en ligt dicht 
tegen de dagelijkse routines aan, met dien verstande dat men zich afvraagt of dingen niet net een 
slagje slimmer kunnen. Of in de procedures niet net nog wat verbeterd kan worden.  

Of met het introduceren van een verbeterd model nog net iets meer rendement gehaald kan 
worden, energie bespaard kan worden, etc. Dit noem ik versie-vragen; ze leiden tot verbetering, 
maar niet tot vernieuwing of ontwikkeling. Daartoe leiden wel de ingewikkeldere How- en Why-
vraag. Bij eerstgenoemde gaat het niet meer om kleine 
wijzigingen in de marge, maar om een dringender vraag die 
mens en organisatie zichzelf veel minder frequent stellen, 
omdat het weerstand voor verandering met zich meebrengt. 
Het gaat hier niet zozeer om de vraag of de dingen beter 
gedaan kunnen worden dan voorheen, maar om een 
fundamentelere vraag of de dingen die gedaan werden in het 
verleden ook in de toekomst nog wel gedaan moeten worden. 
Het is in wezen de vraag of de dingen nog wel passend zijn.  

De Why-vraag gaat nog verder en betreft een echte ontwikkelvraag: waarom doen we zoals we 
doen? Kennelijk is de omgeving zo in beweging dat ook op het niveau van visie op de toekomst 
vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de huidige, hoogwaardige producten en diensten. Is er 
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nog wel behoefte aan, moeten we niet overstappen op een ander product of dienst? Moeten we 
wel doorgaan of moeten we onszelf opnieuw uitvinden? 

Door deze twee vragen niet of nauwelijks te stellen, dan wel te vertalen in een eenvoudigere What-
vraag leveren bestuurders en managers niet de antwoorden waar we als samenleving behoefte 
aan hebben: een betere overheid, beter onderwijs, betere zorg en betere huisvesting voor 
iedereen. We zijn verleerd het kind in onszelf te ontdekken, het kind dat vanuit z’n 
nieuwsgierigheid en intrinsieke leerbehoefte door blijft vragen naar het waarom van alles. Het lijkt 
erop alsof ons leiderschap in de publieke sector is uitgeleerd, alles al weet en vragen over de 
behoefte van burger, student, cliënt of huurder als overbodig en lastig ervaart.  

Als burger, maar ook als onderzoeker voelt dit als onverteerbaar en iets wat niet past in deze 
overgangstijd, waarin de toekomst zich reeds aandient. Ik pleit er daarom voor om 
nieuwsgierigheid in elke publieke organisatie als centrale waarde op te nemen en het 
vragenstellend en invoelend vermogen van alle leidinggevenden en professionals op te krikken tot 
een vertrouwenwekkend niveau, waarbij sprake is van gelijkwaardig partnerschap met de 
doelgroep om wie het begonnen is.   

Leercirkels en complexiteit:  
action learning als methode om bewustzijn te stimuleren en denken en doen te integreren 

Confucius: “ik luister en vergeet, ik zie en herinner, ik doe en ik begrijp” 

Chris Argyris: “wie niet in staat is zichzelf te veranderen, kan ook geen verandering brengen in wat om hem 
heen gebeurt” 

Quotes onder de loep  
Deze eerstgenoemde uitspraak van de Chinese wijsgeer geeft een duidelijk beeld van de Chinese 
denktraditie, waarin de pragmatiek van het handelen voorop  staat. In onze Westerse filosofie 
heeft het denken relatief meer aandacht gekregen en is mede daardoor de kloof tussen denken en 
doen en tussen beleid en uitvoering ontstaan. In de huidige tijden van complexiteit, onzekerheid, 
verwarring en onwetendheid  (hoe meer we weten, hoe meer we ook niet weten), waarin we 
weliswaar goede diagnoses en analyses nodig hebben, maar een groot aantal zwaarwegende 
vraagstukken opgelost moeten worden, is die kloof tussen denken en doen niet alleen niet 
productief, maar gewoon contra-productief. Het oplossen van lastige vraagstukken  wordt een 19

‘way of life’ en vraagt van ons een grote alertheid om denken en doen in een voortdurend 
leerproces op elkaar te betrekken.  

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het leereffect van doen 80%, van multi-media 50%, van 
luisteren 30% en van lezen 10%. Action learning is de leermethodiek die de probleemoplossing en 
het pakken van kansen helpt te verbeteren en ook de teamoplossingen op een hoger plan 
brengt . Immers, veel ingewikkelde vraagstukken vragen om een integrale, multi-disciplinaire 20

teamaanpak. 
De principes van action learning grijpen terug op Aristoteles  en passen vrijwel naadloos in de 21

Amerikaanse pragmatische denk- en ontwikkelingstraditie, waarin het denken een instrument voor 

	Kenmerkend voor deze vraagstukken is dat complex zijn in de zin van een veelheid aan informatie bevatten, dat ze vaag zijn en 19

verschillende oorzaken kunnen hebben, dat ze met veel zaken samenhangen, dat sprake is van een grote dynamiek vanuit de 
omgeving en dat sprake is van een veelheid aan doelen.  

 Onder ‘probleem’ versta ik die omstandigheden die het bereiken van doelstellingen in de weg staan. Kansen bevorderen het bereiken 20

van doelstellingen. Het grijpen van kansen op individueel of boven-individueel niveau zorgt dus voor het realiseren van doelen en 
ambities. 

 Het doen wat je zegt en zeggen wat je doet grijpt terug op de ethiek van Aristoteles, die ons leert dat het leven zowel uit doen als 21

denken bestaat. 
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het handelen wordt en de onvolmaaktheid van mens en omgeving een gegeven is, waar natuurlijk 
wel aan gesleuteld kan worden .  22

De tweede uitspraak is vanuit de invalshoek van action learning bijna even interessant, omdat 
veranderingen diep snijden en er van wordt uitgegaan dat je alleen op basis van eigen ervaring en 
beleving van verandering iets kunt betekenen voor verandering van anderen. Het betekent dus dat 
veranderen geen kunstje is, maar echt ander gedrag impliceert, zowel van jezelf als van de 
(organisatie)omgeving. Organisatie-leren vergt veel en is een proces van pieken en dalen. Maar 
vooral een gezamenlijk proces om te ontdekken hoe de deelnemers aan de action learning sessies 
elkaar het beste kunnen helpen met te onderzoeken wat je niet weet, waarom je het niet weet en 
wat de dieper gelegen mechanismen en symptomen zijn.  

Leercirkels: leren te leren in complexe situaties 
Abraham Maslow die we kennen van de behoeftepiramide is ook de ‘uitvinder’ is van het model 
van de vier stadia van leren; een model dat bijna iedereen gebruikt om aan te geven dat er tussen 
leerbehoefte, aanleren en succesvol toepassen een aantal stadia zijn die doorlopen moeten 
worden. Dat leren geen vanzelfsprekend proces is, toont Argyris aan. Onze ingebouwde 
verdedigingsmechanismen staan diep en effectief leren in de weg. En wat ‘erger’ is: we hebben 
het niet eens door dat we het doen, omdat we in de veronderstelling zijn dat we handelen conform 
onze idealen . Terug naar het vier stadia-model, betekent het dat er nogal wat hindernissen 23

genomen moeten worden, alvorens nieuw gedrag helemaal is ingesleten en natuurlijk is geworden.  
Als je iets nog nooit gedaan hebt kan het eenvoudig 
lijken, op dat moment ben je onbewust onbekwaam. 
Of je weet niet dat je iets niet weet.  Dit is een 
neutrale fase. Zeker als je niet weet dat je iets niet 
weet kan heel comfortabel zijn. In de tweede fase 
word je je bewust dat je iets niet kunt. Dat is het 
moment van de keuze. Je kunt er voor kiezen 
bewust onbekwaam te blijven. Of je kiest ervoor dat 
je iets wilt gaan leren. In deze fase start je met leren 
en met oefenen. Je komt  er achter wat er allemaal 
bij komt kijken en hoeveel oefening en discipline er 
nodig is. Soms heb je dan het idee dat het je nooit 
gaat lukken. Dit is vaak een onprettig gevoel. 
Langzamerhand krijg je het in de vingers en gaat 
het je steeds gemakkelijker af. Je wordt bewust 

bekwaam. Dit is een prettige fase, omdat je merkt dat dingen nu lukken, ook al ben je je hier nog 
wel bewust van en moet je er nog goed bij nadenken. Na heel veel oefening lijken de dingen als 
vanzelf te gaan. Je wordt onbewust bekwaam. Deze cyclus zal zich in het proces van 
professionalisering blijven herhalen en er zal altijd een drempel genomen moeten worden en er zal 
altijd sprake zijn van weerstand.  

Interessant is dat Maslow’s leerstadiamodel samenhang vertoont met de leerstijltheorie van David 
Kolb. In zijn theorie worden in relatie tot het leerproces vier verschillende vragen gesteld: de 
divergers stellen de eerste waarom-vraag, de assimilators de daarop volgende wat vraag, de 
convergers de hoe-vraag en – tot slot – de accomodators de wat als-vraag. In termen van Maslow 
heeft de onbewust-onbekwame mens de waarom-vraag nog niet beantwoord, terwijl de bewust-
bekwame mens de wat-vraag en sommigen ook nog de hoe-vraag proberen te beantwoorden. Als 
je dan eenmaal onbewust bekwaam bent en expertise hebt opgebouwd, laat zich de wat als-vraag 
stellen: “wat als je als je als volleerd fietser met stille controle over je fiets door het grind fietst, of je 
een ogenblik het stuur loslaat?” In deze laatste fase lijkt het dus te gaan om experimenteren en 

 Deze traditie kijkt niet naar de principes of eerste dingen, maar naar de laatste dingen: de resultaten, gevolgen en feiten (William 22

James), ziet het leven als een nooit eindigend proces van vervolmaking, rijping en veredeling (John Dewey) en accepteert dat het nuttig 
is om een waarschijnlijke of zelfs mogelijke verklaring voor een (onverwacht) verschijnsel als de juiste te verkiezen (Charles Sanders 
Peirce). 

 Chris Argyris (2000) Managementadvies; toegevoegde waarde voor uw organisatie. De auteur spreekt over de tegenstelling tussen 23

‘espoused theory’ en ‘theory in use’.  
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uitproberen, om grenzen verleggen en nieuwe ervaring opdoen. Boeiend is dat daardoor weer een 
nieuwe leercyclus kan worden ingezet, die begint met de waarom-vraag .   24

Staat in de leercirkel de samenhang tussen mate van bewustheid en bekwaamheid centraal, in de 
levenslijn van CUE-House of Coherence  wordt zichtbaar dat leren betrekking kan hebben op een 25

viertal niveaus. Het eerste niveau van leren betreft het verbeteren van hetzelfde, het tweede 
niveau gaat om vernieuwen, het derde niveau om ontwikkelen en het vierde niveau om leren 
vanuit de toekomst. In het onderstaande een korte toelichting op elk van de leerniveaus.  

Het eerste orde leren is voor de organisatie het minst bedreigend en voor de professional in 
kwestie het meest eenvoudig. Op dit niveau leidt de confrontatie tussen gedrag en resultaat tot de 
conclusie dat vanuit de wens tot optimalisering vanuit de dominante rationaliteit andere, 
verbetering mogelijk is. Andere acties, het aanleren van nieuwe methoden en instrumenten zouden 
in staat moeten zijn te komen tot betere prestaties. Beantwoording van de How-vraag staat 
centraal: hoe kan ik met de bestaande en beschikbare kennis en instrumenten het vraagstuk toch 
oplossen? (ik-in-het perspectief). Daarmee conformeer je je aan de kaders en regels van de groep 
of organisatie.  

Bij het tweede orde leren is het copiëren van oude oplossingen vanuit het verleden naar de 
toekomst (downloaden volgens Scharmer) niet meer voldoende. Het verbeteren van regels (“doen 
we goed”) wordt opgevolgd door het vernieuwen van inzichten (“doen we de goede dingen”). 
Diepgewortelde aannamen en sturende variabelen worden ter discussie gesteld en bezinning vindt 
plaats op schijnbare vanzelfsprekendheden. Het vraagstuk in kwestie wordt geherdefinieerd, 
omdat op een andere wijze naar de werkelijkheid moet worden gekeken. Het zal duidelijk zijn dat 
nieuwe rationaliteiten ontdekt gaan worden en dat leren vooral te maken heeft met alternatieve 
zienswijzen en dat de noodzaak voor vernieuwing komt vanuit de achtergebleven adaptatie van 
mens in organisatiE. Hier zijn confrontatie en debat nodig om de problemen op tafel en 
geagendeerd te krijgen. Deze vorm van interactie geeft antwoord op de What-vraag: doen we wel 
de goede dingen? 

Tijdens het derde orde leren wordt de Why-vraag centraal gesteld: “doen we de goede dingen 
goed?” Het omgaan met contrasterende rationaliteiten betekent dat we om moeten leren gaan met 
variëteit, ambiguïteit, paradoxen en dilemma’s. In feite moeten we in dialoog gaan met anderen en 
vanuit verstand en gevoel luistern naar het ik-in-jij. Door die uitwisseling ontwikkelen we nieuwe 
principes en worden we alert voor ontwikkeling. De vraag naar wat we willen zijn dringt zich 
nadrukkelijk op. Dat geldt voor mens in organisatiE, dus voor organisatiedragers als voor de 
organisatie als zodanig.  
Met het vierde orde leren belanden we bij de hoogste graad van bewustzijn. Het gaat hierbij niet 
meer om leren alleen, maar ook om weten, om leren vanuit de toekomst, zoals deze zich aandient 
en aan het aftekenen is. Het leren uit de toekomst die je voelt en ervaart betekent het loslaten van 
alle ballast uit het verleden en een maximaal besef en aanvoelen van het Nu-moment (presencing 
volgens Scharmer: ik-in-nu). Leren betekent in deze context dat mensen het vermogen hebben om 
zich rechtstreeks te verbinden met de bron van het hoogst mogelijke, toekomstige potentieel; zij 
halen de toekomst als het ware naar zich toe. De mens in organisatiE beginnen te werken vanuit 
een meer generatieve en authentieke aanwezigheid en stellen de Why-waartoe vraag centraal.  

Het mag duidelijk zijn dat de verschillende niveaus van leren passen bij verschillende vragen, 
vraagstukken en issues. Naarmate de vragen betrekking hebben op een hoger niveau van leren, 
wordt een beroep gedaan op een hoger bewustzijnsniveau, omdat de vragen complexer worden, 

 Zie Richard Bolstad in zijn artikel op internet “Hoe worden we bewust onbewust bekwaam). De auteur geeft op grond van 24

wetenschappelijk onderzoek aan dat relatief meer vrouwen de Why (vragen en motieven) en What-If vraag (vergelijken en effecten van 
verschillende varianten) stellen en dat mannen relatief meer de What-vraag (denken en concepten ontwikkelen) en How-vraag (doen en 
in de praktijk brengen)  stellen. Bolstad voegt er eigenstandig nog een vijfde stap aan toe, die van bewust-onbewust-bekwaam. Dat is 
het niveau wat je bereikt moet hebben om les te geven. Om bekwaamheden aan anderen te leren, zo is zijn gedachte, moet je je meer 
bewust worden van wat onbewust gebeurt wanneer je les of therapie geeft. Het is de fase dat je je verstand niet nodig hebt en in een 
staat van rust verkeert, waarin voor zorgen geen plaats is.

 Zie CUE House of Coherence waar de levenslijn tussen missie, visie, waarden, werkprocessen en waardecreatie bij de klant 25

onderdeel uit maken van een uitgebreider stelsel van 11 samenhangende velden,  waarmee mensen en organisaties integraal in beeld 
kunnen worden gebracht (zie link: Coherence)
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in samenhang en vanuit verschillende perspectieven bekeken dienen te worden. Dat betekent dat 
leren minder vanuit instructie en meer vanuit dialoog vorm gegeven wordt. Met name het derde en 
vierde orde leren is in feite dialogisch leren, waarin op reflectieve wijze onderzocht wordt naar de 
relatie van jou met de ander. De ik kan van mening veranderen en zijn defensieve mechanismen 
achter zich laten, omdat zelf-inzicht ontstaat en de ik zich deel voelt uitmaken van een groter 
geheel. Dialogisch leren heeft daarmee een  sterk persoonsontwikkelend karakter. Fixaties in het 
eigen leerproces, die hen belemmeren om zelf nieuwe gezichtspunten en oplossingen te 
ontdekken worden onder de loep genomen. In de dialoog wordt niet alleen de geest geopend in de 
zin dat men verstandelijk open staat voor andermans mening, maar ook het hart. Door invoelend 
te luisteren naar de ander ontstaat ook ruimte voor een nieuwe toekomst.   

Leren in deze context is dus niet reproduceren van het bestaande, maar het onderzoeken van wat 
we willen, durven en kunnen zijn. Het is dus juist het verstoren van routines en het afwijken van 
paden die naar een geplande einddoel leiden. In die zin moeten we transformeren van reiziger met 
een vaste bestemming naar trekker die de reis op zich als doel beleeft. Zo’n trektocht voltrekt zich 
van stap tot stap, waarbij alleen de richting bekend is. Dat proces wordt met elkaar doorlopen en is 
als proces te duiden als het vlam vatten van een inspirerend idee dat om uitwerking vraagt en juist 
niet als een vat dat gevuld moet worden. Het is dynamisch, ontwikkelend en open naar de 
toekomst. Het is een proces van diep duiken en opnieuw richten in een context van wederzijdse 
aanpassing. 

Action learning in een formule 
Action learning is een nooit eindigend leerproces om uit de belemmerende mindset en kaders te 
stappen, vergelijkbaar hoe kunstenaars de werkelijkheid juist open tegemoet treden om hun 
creativiteit uit te laten monden in een product. In die zin begint het leren dus bij het ont-leren of het 
af leren van bestaande routines, denkbeelden, meningen en opvattingen. Action learning is open 
staan voor de omgeving, vanuit het gegeven dat we over gevaarlijke en verwarrende vraagstukken 
en vraagstukken waar we onwetend over zijn geen pasklare antwoorden beschikbaar hebben. 
Toch kunnen we leren en al doende problemen oplossen, door mogelijkheden te creëren. Wat 
hebben we daarvoor nodig: de kennis die we ooit hebben opgebouwd, maar minstens zo 
belangrijk: het stellen van scherpzinnige vragen en het reflecteren op ondernomen acties. De 
leerformule ziet er als volgt uit:  

Het boeiende van action learning is dat twee invalshoeken met elkaar worden verbonden. 
Probleemoplossing is gericht op convergeren en veronderstelt een zekere mate van orde en 
stabiliteit; deelnemers willen de chaos en onzekerheid reduceren via geschikte oplossingen te 
onderzoeken. Leren  – daarentegen – is gericht op divergeren en verwijst naar het ontwikkelen van 
ideeën, het creëren van kennis en het vergroten van oplossend en creatief vermogen. Action 
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L  =  P  +  Q  +  R

Geprogrammeerde kennis die in het verleden 
is opgedaan en bij anderen bekend is en 
puzzelend verloopt. Dat betekent dat het kader 
bekend is en eigenlijk de oplossingen ook. Via 
goed kijken en logisch denken zijn de 
puzzelstukjes eenvoudig aan elkaar te passen. 

De kwaliteit van vragen stellen 
is bepalend voor de 
effectiviteit van het leren en 
het oplossen van het 
probleem. Het stellen van 
goede vragen is een belang-
rijke onderzoekskwaliteit en 
begint bij het onderzoeken van 
de eigen onwetendheid.

Reflectievermogen is een belangrijke kwaliteit voor 
professionals en leidinggevenden om naar hun 
eigen gedrag te kijken en om het gedrag van 
anderen vanuit het hart te begrijpen. 
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learning zal dus ook steeds het evenwicht moeten houden tussen het zoeken van nieuwe 
perspectieven en het inperken ervan om oplossingen naderbij te brengen.  

De ‘ontdekker’ van action learning, Reg Revans , ziet geprogrammeerde kennis vooral als het 26

domein van deskundigen, die prima in staat zijn om langs technisch-lineaire weg en op grond van 
kennis uit het verleden problemen op te lossen. Vragen is volgens hem het domein van leiders, 
omdat veel vraaginzicht is vereist om complexe vraagstukken (verschillende partijen, belangen, 
percepties, waardesystemen, ervaringen en verwachtingen van de toekomst) op hun juiste waarde 
te schatten.  

Leiderschap en de terugkerende hobbels 
In onze samenleving van automatisch en gemakzuchtig kennen, het oordeel snel klaar hebben en 
wel weten hoe de dingen in elkaar zitten, wordt het stellen van open vragen als bedreigend 
ervaren, haast als een inbreuk op de veronderstelde integriteit. Het stellen van open vragen is 
vanwege de ontbrekende luister-cultuur bovendien een lastig onder de knie te krijgen competentie. 
Vragen is een competentie, die nodig is om ècht te leren van èchte problemen met èchte mensen. 
Maar er zijn door leidinggevenden nogal wat hobbels te nemen, zoals: 

• Het vasthouden aan ervaringen uit het verleden en het herwaarderen van de eigen 
overtuigingen en geschikte middelen 

• De hardnekkige invloed van geslaagde managers roept de bereidheid op zich bloot te 
geven en vriendschappelijke bedoelingen van collega-lerenden toe te laten 

• De drang tot onmiddellijk handelen moet op z’n minst samengaan met het krijgen van 
inzicht in lange termijnontwikkelingen  

• De drang om het personeel op hun plaats te zetten en te houden moet omgeturnd worden 
in participerend leiderschap, waarin leidinggevenden moeten beseffen dat ze afhankelijk 
zijn van het personeel in plaats van omgekeerd.  

Kortom, leren via scherpzinnig vragen betekent nogal wat: geconfronteerd worden met eigen in-
effectief gedrag, gebruik maken van latente niet aangesproken vermogens, onderzoeken van de 
grondslagen van het eigen strategisch handelen en accepteren van feiten die anders zijn dan men 
vooraf dacht. Juist een explorerend type van leiderschap hecht aan vraaginzicht om op die manier 
bij te dragen aan het lerend vermogen om oplossingen voor problemen te vinden. Niet door vanaf 
de kant te roepen hoe het moet, maar door er zelf bij te zijn en het mee te maken. Kritiek durven 
leveren en kunnen aanvaarden geeft een ‘boost’ aan het lerend vermogen van een organisatie. 
Goede leidinggevenden doen niet alleen mee, zij geven ook aan waar zij in geloven, waar zij voor 
staan en vanuit beide perspectieven – zelf kennis en kennis van e relevante omgeving - durven zij 
ook risico’s te nemen in plaats van besluiten voor zich uit te schuiven. De effecten van zo’n aanpak 
zijn verbijsterend voor de hand liggend: de zelf-ontdekking leidt tot zelfvertrouwen en 
overtuigingskracht.  

Zelfsturend leiderschap is nodig om echte problemen waarvoor nog geen geaccepteerde oplossing 
bestaat op te lossen door gedoseerde actie en reflectie op de resultaten steeds op elkaar te 
betrekken. Dat is leren. Een coach kan helpen dat leervermogen te stimuleren en te faciliteren 
alsmede het team aan te moedigen. Action learning wordt op drie manieren getoetst op z’n 
effectiviteit: worden nuttige vorderingen gemaakt?, leert men van zichzelf en de ander?, worden 
door de coach/leidinggevenden voorwaarden gecreëerd om het leren en implementeren in het 
alledaagse werk toe te passen? Het proces is pittig en soms confronterend en tegenslagen 
moeten worden overwonnen. Het proces veronderstelt naast reflectief nadenken over het 
verleden, ook actief vooruitdenken in de toekomst vanuit de reële omstandigheden van het heden. 
Gebruik van kennis van de toekomst zonder dat die deterministisch wordt is van belang.  
Wat action learning oplevert is dat juist de complexiteit energie geeft om nieuwe denkpatronen  en 
ideeën te ontwikkelen in participatie en via dynamische feedback loops.  

Methodiek in een nutshell 

	Reg Revans (1998) Action learning op het werk. De auteur heeft action learning halverwege de jaren ’40 van de vorige eeuw 26

uitgevonden en geïntroduceerd in de Engelse mijnbouw. Een indrukwekkend voorbeeld  zelfsturend leiderschap dat veel navolging 
heeft gekregen in andere sectoren, zoals de industrie en de gezondheidssector (ziekenhuis). 
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Hoewel de inrichtingsvrijheid voor action learning groot is en, zoals gezegd, sprake is van 
dynamische feedback loops, zijn diagnose en therapie twee nauw gekoppelde onderdelen van de 
methode. Bij diagnose gaat het om de verkenning van het probleem, om vragen over wat probeert 
men te doen, wat belet ons het te doen en wat kunnen we er toch aan gaan doen. Het ontwikkelen 
van antwoorden op die vragen door in gesprek te gaan met anderen en door op zoek te gaan naar 
middelen die kunne ondersteunen, passen allemaal bij de analyse en diagnose. De therapeutische 
fase is de fase van constructie en assemblage van ideeën, van toepassing, van observatie wat er 
gebeurt, van betrokkenheid en ondersteuning. Maar in al deze activiteiten, of die nu meer 
betrekking hebben op de dialoog of de therapie speelt het vragen stellen een centrale rol, evenals 
een open dialoog, een kritisch-constructieve feedback en doorlopende reflectie.  

 
 
 
 

 
 

In deze figuur wordt action learning afgebeeld als een herhalend proces van vraagarticulatie, 
ontwikkeling en luisteren, naast participatie (actie), dialoog (delen van kennis en leren), feedback 
(informatie evaluatie) en betekenisgeving (reflectie). 

Condities en leeromgeving 
Action learning stelt eisen aan de leeromgeving en staat niet los van de staande organisatie.  
Complexe problemen zijn divers en kunnen alleen worden opgelost door het samenstellen van een 
divers team in termen van kwaliteiten en competenties. Het leren vindt plaats in een tamelijk lange 
periode, omdat zowel voorbereiding, reflectie als uitvoering en reflectie tijd vragen. In die zin is 
action learning gewoon werken op de werkvloer met een klein clubje ‘social engineers’, die 
nieuwsgierigheid, reflectiviteit en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel hebben staan. Zij dienen 
het complexe vraagstukken te omarmen en moeten in staat zijn om de gelaagdheid van het 
probleem te zien om er mee om te kunnen gaan. De volle breedte van het probleem moet worden 
erkend en toch moet het voor de hand liggende worden bevraagd. Dat vereist flexibiliteit en 
veerkracht, niet alleen van de teamleden, maar ook van de organisatie. Want deze vaardigt 
deelnemers af aan het team die juist om hun kwaliteit en capaciteit gevraagd worden verandering 
te stand te brengen. Die organisatie moet ruimte geven en tijd, faciliteren waar nodig en 
vanzelfsprekend zelf ook gericht zijn op innovatie en vernieuwing.  

De toegevoegde waarde van handelingsonderzoek 
Action research of handelingsonderzoek houdt altijd action learning of handelingsleren in, omdat je 
door in de praktijk te onderzoeken bijvoorbeeld leert te begrijpen waarom iets een issue van 
betekenis is, hoe iets of iemand werkt, wat de impliciete of expliciete aannamen zijn, hoe je iets 
kan ontwikkelen en veranderen, wat daar voor nodig is en of een handeling effect sorteert.  
Handelingsonderzoek onderscheidt zich op diverse wijzen van traditioneel, positivistisch 
onderzoek. Traditioneel onderzoek start vanuit hetgeen bekend is, om van daaruit greep te krijgen 
op het onbekende om op die manier haar ‘weetgebied’ uit te breiden en daarbij te veronderstellen 
dat de wereld objectief is, dat wil zeggen voor iedereen gelijk en dus neutraal benaderbaar voor de 
onderzoeker. Handelingsonderzoek begint bij wat we niet weten en probeert er vervolgens achter 
te komen wat we niet weten. Daarmee staan handelingsonderzoekers open voor wat we niet 
verwachten maar toch kan gebeuren. Verder is de wereld in die zin niet objectief, dat deze 
bemiddeld wordt door betekenis en de actieve rol van menselijk bewustzijn in het construeren van 
die wereld. Het boeiende en tegelijkertijd complexe is, is dat de handelingsonderzoeker zowel 
betrokken is op het systeem dat onderzocht wordt, omdat hij er zelf deel van uitmaakt en 
tegelijkertijd afstand moet houden tot wat zich voordoet in dat systeem en het proces dat zich 
ontwikkelt binnen dat systeem. De  onderzoeker is dus tegelijkertijd geëngageerd participant als 
kritisch-analytische observant. Dat zijn twee verschillende rollen die hij tegelijkertijd moet spelen. 
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Reflexiviteit is daarom een belangrijke kwaliteit van de handelingsonderzoeker. Doel van de 
handelingsonderzoeker is niet alleen het opbouwen van meer kennis, maar vooral het bijdragen 
aan effectiever handelende mensen (professionals) en organisaties. Handelingsonderzoek gaat 
dus over het ondernemen van actie gericht op ontwikkeling, verbetering en verandering, het 
bestuderen van de actie die plaatsvindt en vooral over de interactie tussen beide. Juist door 
onderzoekend te handelen en open te staan voor dynamische complexiteit  kunnen issues in een 27

of meerder cycli opgelost worden. Een onderzoek wordt afgesloten, wanneer onderzoeker en 
betrokkenen de resultaten wederzijds adequaat achten.  

Waar bestaat zo’n cyclus uit en welke onderdelen komen steeds terug. Ongeacht de fase in de 
cyclus? De eerste fase is die van de constructie van de issues, met andere woorden het definiëren 
van het vraagstuk, dilemma of paradox. In een heuristisch proces van ervaren-begrijpen-oordelen-
handelen wordt het issue benoemt en bevat in feite al elementen van de oplossing. Als die fase is 
doorlopen volgen de planning van de actie, het ondernemen van actie en het evalueren van die 
actie door gebruik te maken van feiten. In elk van deze fasen wordt ook bovengenoemd 
heuristische -proces doorlopen. En het kan zijn dat de hele cyclus met die heuristische 
subprocessen per fase opnieuw doorlopen dient te worden.  

Het doorlopen van de cyclus – en daarmee onderscheidt de methode zich verder van traditioneel 
onderzoek – is een dialogische activiteit, in de zin dat het onderzoek een gezamenlijke activiteit is, 
waarin ieder teamlid gelijkwaardig en even verantwoordelijk is voor inhoud en voortgang van het 
proces. Niet alleen de onderzoeker dus! Onderzoek is een gemeenschappelijk proces, waarbij de 
onderzoeker van binnen of buiten de organisatie komt en daarmee verschillende rollen speelt. 
Handelingsonderzoek is trans disciplinair in de zin dat de thematiek breed is en de 
teamsamenstelling evenzeer, heterogeniteit staat voorop. Het legt verantwoording af vanuit een 
gestart commitment, is reflexief in de zin dat gedane zaken altijd een keer kunnen nemen en is 
zeer ontvankelijk voor de context, omdat deze bepalend zijn voor het succes. Reden om hier 
verder bij stil te staan.  

Context van onderzoek: werken en veranderende werkelijkheid 
In de huidige tijd van complexiteit en versnelling moeten we leren erkennen dat we meer niet 
weten dan wel. Dat zou ons niet langer moeten verlammen, in tegendeel. Het bewustzijn deel uit 
maken van een groter geheel zou ons vertrouwen moeten geven om met elkaar samen te werken 
aan een betere toekomst, die al in het hier-en-nu besloten ligt, maar zich nog niet laat kennen. 
Samen het avontuur instappen en te denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit moeilijkheden 
die belemmeren, leidt tot beter begrip van het systeem en sluit aan bij een latente behoefte in de 
samenleving om zich anders te organiseren en in organisaties om zich open te stellen voor hoger 
gelegen doelen. Handelingsonderzoek is bij uitstek geschikt om een rol te spelen bij fuzzy 
veranderingsprocessen, waarbij je van te voren niet weet welke kant het opgaat; Schon spreekt in 
dat geval beeldend van de ‘swampy lowlands’ waar onderzoekers zich in moeten begeven. Niet 
meer vanuit de hoger gelegen gronden naar de praktijk kijken en deze beschrijven, maar vanuit de 
zuigende en moerassige laaglanden waar de problemen divers en verwarrend zijn en technische 
oplossingen te kort schieten. Zoals in onderstaand model is aangegeven speelt 
handelingsonderzoek een rol bij de beschrijving van de behoefte aan verandering, bij de 
definiëring van de toekomstige situatie, bij de inschatting van het huidige in perspectief van de 
gewenste toekomst en bij het sturen op de feitelijke transitie .  28

   

 Dynamische complexiteit gaat in tegenstelling tot het moderne wereldbeeld niet om lineaire, causale relaties, maar om patronen die 27

invloed op elkaar hebben en waarin actie en reactie op onbekende wijze en intensiteit op elkaar reageren vanuit verschillende 
betekenisgeving aan de werkelijkheid en via verborgen regels. Ook de rol van ‘tijd’ is anders. Deze is niet voorspelbaar in de toekomst, 
maar per definitie onvoorspelbaar en exponentieel.  

 Zie David Coglan en Teresa Brannick (2014) Doing action research in your own organization. Sage, 4th edition, p.79. Zij laten zien dat 28

herzien/inspecteren en leren in elk van deze vier fasen van belang zijn. 
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Kortom: onderzoek helpt bij de beschrijving van de waarom vraag en het vaststellen van de 
keuzeruimte, maar ook bij de vraag hoe dat ideaalbeeld eruit ziet, wat voor werk er gedaan moet 
worden om dat ideaalbeeld te realiseren en welke uitvoerende stappen gezet moeten worden om 
de beoogde transitie te realiseren. Steeds vanuit een volg en leerperspectief.  

Om handelingsonderzoek in te zetten is ook lef nodig, want handelingsonderzoek heeft 
subversieve kanten, die gewaardeerd moeten worden. Het ‘ja-zeggen’ tegen handelingsonderzoek 
betekent dat alles onderzocht mag worden, dat luisteren en vragen stellen benadrukt worden, dat 
aangezet wordt tot actie, reflectie en participatie. Organisaties die instemmen met 
handelingsonderzoek zijn per definitie lerende organisaties, organisaties die niet alleen open staan 
voor verandering, maar die veranderingszin centraal stellen in hun bedrijfscultuur. Maar, ze krijgen 
er veel voor terug:  

• mensen die ’in control’ zijn in hun werk 
• mensen die in het dagelijkse leven in balans zijn 
• mensen die een sterke verbondenheid voelen met de dagelijks ervaren werkelijkheid 
• mensen die zich meer bewust zijn en gericht zijn op leren en verbeteren  

In die zin draagt handelingsonderzoek bij aan verbreding en verdieping van de organisatie- en 
samenlevingskwaliteit. Voor de onderzoekers betekent het een verhoogd ethisch bewustzijn, 
omdat: ze rekening moeten houden met menselijke interdependenties, kennisontwikkeling een co-
creatieve activiteit is, macht niet meer hiërarchisch bepaald is en – tot slot – omdat de onderzoeker 
een lastige dubbelrol heeft, namelijk als kritisch onderzoeker èn tegelijkertijd betrokken deelnemer.  

Beleven van moments of impact 
De kern van strategische gesprekken in dialoogvorm op basis van de principes van action learning 
zijn de zogenaamde moments of impact, de momenten dat tijd en ruimte samenkomen, dat 
creatief ontwerp en effectieve oplossing plotseling gezien en ervaren worden en de weg vrij ligt 
naar uitwerking en uitvoering. Dit is het moment van een Aha-beleving en een Eureka-gevoel, die 
voorkomt uit een diep gevoelde inspiratie van collectief samen-werken.  

Het creëren van moments of impact is ons streven bij het leren op strategisch, derde en vierde, 
leerniveau. Het bieden van een uitdagende omgeving, de opbouw van een uitgebalanceerd 
programma, het verschaffen van rake inzichten en het raken van de gevoelige snaar zijn allemaal 
ingrediënten voor het mogelijk oproepen van die beslissende moment van inzicht, geluk en 
aanzetten tot verandering. Wij hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het zelfsturend 
vermogen van onze gesprekspartners en tot verder informeel en ongestuurd leren van jonge 
professionals met leidinggevende kwaliteiten, die niet schrikken van complexiteit, daar een 
uitdaging in zien en al ontwikkelend aan de slag gaan. Zij verdienen het maximale commitment 
van hun organisatie. 
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Leren op strategisch niveau:  
doen we de goede dingen, doen we ze goed en hoe kunnen we veranderen? 

Het leren op strategisch niveau van mens in organisatiE moet altijd worden geplaatst in de context 
van de zogenaamde ruit van keuzen . Deze bestaat uit een visie, het verhaal waar men voor gaat, 29

en de uitwerking daarvan in waarden (handelingsprincipes), leiderschap (inspiratie) en strategie 
(zichtbare koers).  

Van strategie naar strategisch leren 
De behoefte aan strategisch denken en handelen is groter dan ooit, immers majeure vraagstukken 
vragen om een koersbepaling. Maar dat moet geleerd worden en dat is noch vanzelfsprekendheid, 
noch simpel. Zoals verwoord in het essay over de veranderende betekenis van onderzoek voor het 
strategisch vermogen van decentrale overheden “Van waarheidsvinding naar publieke waarde” is 
schieten op een bewegend doel niet eenvoudig . De bewegelijkheid van het doel vereist een 30

andere strategie en andere kwaliteiten van de schutter dan voorheen het geval was toen veel 
doelen vast, eenduidig en helder definieerbaar waren. Er worden dus hoge eisen aan een strategie 
gesteld om de goede keuze te maken in een wereld in beweging met meerduidige betekenissen. 
Strategieontwikkeling – strategiseren - lijkt minder op een schaakwedstrijd, maar eerder op 
ijshockey wedstrijd, die snel, gevaarlijk en moeilijk te volgen is. Naast een zekere mate van 
planning is vooral improvisatievermogen en creativiteit nodig om het vraagstuk in de volle breedte 
onder ogen te zien, te begrijpen en te veranderen.  

Een goede strategie ziet problemen in de ogen, focust, kiest en geeft richting vanuit een visie 
waarin de organisatie gelooft. Het geeft aan dat we keuzes kunnen maken tussen de dwingende 
stroom van een veranderende wereld en de beperkende werking van de praktische realiteit. De 
strategische ruimte is de ruimte waar vrij gekozen kan worden hoe om te gaan met dat wat zich 
ontwikkelt en de beperkte mogelijkheden om hier vorm aan te geven. Keuzeprocessen vormen 
een dynamisch proces. Daar waar leiderschap verwijst naar de innerlijke kant van besluitvorming, 
daar refereert strategie aan de uiterlijke kant. Dat wil zeggen dat vanuit leiderschap de doorleefde 
innerlijke reflectie op gang komt rond de vraag wat we met het vraagstuk willen, terwijl de strategie 
zich uit in een flexibel stappenplan als een uitwerking van de visie naar het beoogde doel om 
waarde te creëren voor een klant, burger of andere doelgroep.   

Strategisch denken is een mentaal proces dat organisatiedeelnemers actief betrekt in een 
creatieve dialoog om unieke kansen te ontwikkelen, die de waarde voor de organisatie doet 
toenemen. Het veronderstelt een systeemperspectief, dat wil zeggen een helicopterview die het 
mogelijk maakt niveaus te onderscheiden. Zoals besloten ligt in de term veronderstelt het denktijd 
om hypotheses op te werpen, rekening te houden met meerdere mogelijkheden, adaptief te zijn in 
de zin dat leren betrokken wordt bij het experimenteren en doordacht aanpassen.  

 Zie CUE House of Coherence waar de ruit van keuzen onderdeel uit maakt van een samenhangend stelsel van elf velden waarmee 29

organisaties integraal in beeld kunnen worden gebracht (zie link: Coherence)

 Arjan van Daal, Paul Misdorp, Mark van Twist (2012), Uitgave van Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en 30

Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).
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Om tot goede uitwisseling van waardevolle informatie te komen en om openlijk vermoedens en 
aannames te toetsen, kortom om effectief te kunnen leren, moeten we twee dingen goed beseffen. 
Ten eerste dat iedereen over dezelfde ingebouwde verdedigingsmechanismen beschikt om diep en 
effectief leren uit de weg te gaan. Ten tweede dat we zelf niet eens door hebben dat we dat doen, 
omdat we in de veronderstelling zijn dat we handelen conform onze idealen. Het effect van 
afhoudend, ontwijkend en defensief gedrag is niet alleen dat het het leervermogen beperkt, maar 
ook de persoonlijke groei en de groepsprestaties. Om effectief te kunnen leren moeten we dus 
afrekenen met defensief gedrag en daarmee een impuls geven aan de keuzevrijheid en gevoelens 
van innerlijke betrokkenheid. Dat betekent dat we voortdurend het oplossen van belangrijke 
dagelijkse problemen met elkaar practiseren. Steeds moeten we toetsen in hoeverre het getoonde 
gedrag past bij de beoogde effecten. 

Samenvattend beeld van Chris Argyris (2000) “Managementadvies; toegevoegde waarde voor uw organisatie.

http://cuehouseofcoherence.nl/coherence/


!
De verbinding - leiderschap en talentontwikkelingDe verbinding - leiderschap en talentontwikkeling

Een belangrijke eis aan strategisch denken is dat het implementeerbaar moet zijn in de zin dat 
aangegeven wordt hoe taken worden uitgevoerd en beslissingen worden genomen. Strategisch 
denken stelt vragen over verleden, heden en toekomst met de organisatie in je gedachte (waarde, 
identiteit, duurzaamheid van de organisatie).  

Strategisch denken is nodig in elke moderne organisatie die de toekomst in het hier en nu plaatst 
en die zich geleidelijk aan wil ontwikkelen door: kennis te ontdekken en zaaien via netwerken, 
praktijkervaring op te doen en taaie vraagstukken te agenderen via trajecten, capaciteit en kennis 
te ontwikkelen via leergemeenschappen. 

Strategisch leren als het verzinnen van creatieve en effectieve oplossingen voor echte en grote 
uitdagingen, doen we via het voeren van strategische gesprekken . Waarom we dat doen en hoe 31

we dat doen wordt het onderstaande toegelicht. Uitgangspunt is dat elke moderne organisatie zou 
moeten beschikken over het vermogen om te leren leren ofwel om te breken met het verleden en 
routines te verbreken om adequate oplossingen te bieden. 

Kennen en erkennen van complexiteiten 
Veel strategische vraagstukken zijn complex en worden ook als zodanig betiteld. Zo spreken we 
vaak over slecht gestructureerde en gedefinieerde problemen, over taaie problemen, gemene 
problemen (wicked problems), fuzzy vraagstukken, kortom over complexe problemen. Aan die 
complexiteit zijn een aantal aspecten verbonden. Een vraagstuk kan inhoudelijk complex zijn, in de 
zin dat het object ingewikkeld is, meerdere dimensies kent, steeds weer op een bepaalde wijze 
terugkomt, dilemmatisch en ambigu is. Maar de complexiteit is ook contextueel, omdat sprake kan 
zijn van culturele diversiteiten, bewegende speelvelden, contextgestuurde fixaties. Ook in sociaal 
opzicht kan sprake zijn van complexiteit; er kunnen verschillende actoren betrokken zijn, met 
verschillende opvattingen, belangen en waarden. Tot slot, is vaak ook sprake van psychologische 
complexiteit omdat je zelf ook geconfronteerd wordt met zaken als gebrekkige kenbaarheid en 
maakbaarheid.  

Toch blijkt er een groot verschil te bestaan tussen het spreken over complexe vraagstukken en er 
werkelijk mee aan de gang gaan en te erkennen dat een dergelijk vraagstuk op een andere manier 
aangepakt dan voorheen het geval was met eenvoudig op te lossen problemen. De ervaring leert 
dat onze verwachtingen onjuist zijn (scherp te benoemen en programmatisch te elimineren), ons 
instrumentarium bot is en dat ons handelingsrepertoire zich moet verbreden èn verdiepen. Meer 
situationeel, vanuit verschillende perspectieven, gebruik maken van verschillende rijke 
databronnen, leren en werken te integreren, evenals denken en doen. Volgens Vermaak (2009) 
leiden verbreding en verdieping tot het intensiveren van – wat ik noem - grensverkeer tussen 
onderzoeken, veranderen en professionaliseren. De verbinding tussen deze drie helpt om meer 
complexiteit aan te kunnen.   

Complexe vraagstukken worden ook wel adaptieve problemen genoemd in tegenstelling tot 
technische problemen die een op een lineair logische wijze kunnen worden opgelost als puzzels 
met enkelvoudige, juiste antwoorden. Adaptieve problemen kennen daarentegen geen absolute 
antwoorden en vertonen zich dikwijls in minder goed herkenbare vormen. De aard van de 
vraagstukken verandert dikwijls met de omstandigheden en in de tijd, waardoor ze moeilijk 
definieerbaar en oplosbaar zijn. Het oplossen van adaptieve problemen veronderstelt nieuwe 
manieren van leren en het leren van nieuwe kwaliteiten van mensen (vaardigheden, kennis, 
houding) om tegemoet te komen aan de behoeften.    
Complexe problemen roepen de wens om te leren op (Schein 1993 How can organizations learn 
faster? The challenge of entering the green room. Sloan Management Review 34 (2), pp. 85-92) 

 Zie Chris Ertel en Lisa Kay Solomon (2014) Moments of impact; hoe je strategische conversaties ontwerpt die verandering 31

versnellen. De auteurs geven aan dat daarbij aan vijf kernprincipes moet worden voldaan. Allereerst: het  definiëren van heldere 
doelstellingen en gewenste uitkomsten (informeren, keuze opties, besluiten). Vervolgens: het op goede wijze selecteren van 
deelnemers met een juiste afstemming en vanuit uiteenlopende perspectieven. Ook een goede inkadering van de vraagstukken is van 
belang, gekoppeld aan het aanbieden van de juiste voor-informatie. Misschien wel het meest beslissende en minst onderkende 
uitgangspunt is het creëren van de juiste omgeving. Juist de setting en de details zijn vaak bepalend voor het succes op een doorbraak. 
Het allerbelangrijkste is om er een ervaring van te maken. Drie richtlijnen zijn daarbij van belang: mensen moeten zelf gaan ontdekken; 
naast feiten spelen ook emoties een rol; bouw het verhaal op en maak er een verhaallijn van. 
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Leren volgens de levenslijn 
Leren volgens de levenslijn  in mens in organisatiE betekent dat vanuit de missie impulsen komen 32

om via visie, waarden en proces waarde te creëren bij de klant. Dat neerwaartse proces van 
inspiratie en concretisering verloopt niet op rolletjes en is ook geen automatisme (zie 
onderstaande figuur), omdat er veel angst, onzekerheid en weerstand bestaat en deze ook serieus 
moet worden genomen. Op elk van deze niveaus kan constructief tegen gedacht worden. Sterker 
nog, dit constructieve tegen-denken moet worden gekoesterd en georganiseerd door een 
opwaartse leerspiraal los te laten op elk van de verbindingsstukken van de levenslijn.  

Het eerste orde leren is voor de organisatie het minst bedreigend en voor de professional in 
kwestie het meest eenvoudig. Op dit niveau leidt de confrontatie tussen gedrag en resultaat tot de 
conclusie dat vanuit de wens tot optimalisering vanuit de dominante rationaliteit andere, 
verbetering mogelijk is. Andere acties, het aanleren van nieuwe methoden en instrumenten zouden 
in staat moeten zijn te komen tot betere prestaties. Beantwoording van de How-vraag staat 
centraal: hoe kan ik met de bestaande en beschikbare kennis en instrumenten het vraagstuk toch 
oplossen? (ik-in-het perspectief). Daarmee conformeer je je aan de kaders en regels van de groep 
of organisatie.  
Bij het tweede orde leren is het kopiëren van oude oplossingen vanuit het verleden naar de 
toekomst (downloaden volgens Scharmer) niet meer voldoende. Het verbeteren van regels (“doen 
we goed”) wordt opgevolgd door het vernieuwen van inzichten (“doen we de goede dingen”). 
Diepgewortelde aannamen en sturende variabelen worden ter discussie gesteld en bezinning vindt 
plaats op schijnbare vanzelfsprekendheden. Het vraagstuk in kwestie wordt geherdefinieerd, 
omdat op een andere wijze naar de werkelijkheid moet worden gekeken. Het zal duidelijk zijn dat 
nieuwe rationaliteiten ontdekt gaan worden en dat leren vooral te maken heeft met alternatieve 
zienswijzen en dat de noodzaak voor vernieuwing komt vanuit de achtergebleven adaptatie van 
mens in organisatiE. Hier zijn confrontatie en debat nodig om de problemen op tafel en 
geagendeerd te krijgen. Deze vorm van interactie geeft antwoord op de What-vraag: doen we wel 
de goede dingen? 

 

 Zie ook noot 1: CUE-House of Coherence32
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Tijdens het derde orde leren wordt de Why-vraag centraal gesteld: “doen we de goede dingen 
goed?” Het omgaan met contrasterende rationaliteiten betekent dat we om moeten leren gaan met 
variëteit, ambiguïteit, paradoxen en dilemma’s. In feite moeten we in dialoog gaan met anderen en 
vanuit verstand en gevoel luistern naar het ik-in-jij. Door die uitwisseling ontwikkelen we nieuwe 
principes en worden we alert voor ontwikkeling. De vraag naar wat we willen zijn dringt zich 
nadrukkelijk op. Dat geldt voor mens in organisatiE, dus voor organisatiedragers als voor de 
organisatie als zodanig.  
Met het vierde orde leren belanden we bij de hoogste graad van bewustzijn. Het gaat hierbij niet 
meer om leren alleen, maar ook om weten, om leren vanuit de toekomst, zoals deze zich aandient 
en aan het aftekenen is. Het leren uit de toekomst die je voelt en ervaart betekent het loslaten van 
alle ballast uit het verleden en een maximaal besef en aanvoelen van het Nu-moment (presencing 
volgens Scharmer: ik-in-nu). Leren betekent in deze context dat mensen het vermogen hebben om 
zich rechtstreeks te verbinden met de bron van het hoogst mogelijke, toekomstige potentieel; zij 
halen de toekomst als het ware naar zich toe. De mens in organisatiE beginnen te werken vanuit 
een meer generatieve en authentieke aanwezigheid.    

Leren in dialoog 
Het derde orde leren is in feite dialogisch leren, waarin op reflectieve wijze onderzocht wordt naar 
de relatie van jou met de ander. De ik kan van mening veranderen en zijn defensieve 
mechanismen achter zich laten, omdat zelf-inzicht ontstaat en de ik zich deel voelt uitmaken van 
een groter geheel. Dialogisch leren heeft daarmee een  sterk persoonsontwikkelend karakter. 
Fixaties in het eigen leerproces, die hen belemmeren om zelf nieuwe gezichtspunten en 
oplossingen te ontdekken worden onder de loep genomen. In de dialoog wordt niet alleen de geest 
geopend in de zin dat men verstandelijk open staat voor andermans mening, maar ook het hart. 
Door invoelend te luisteren naar de ander ontstaat ook ruimte voor een nieuwe toekomst.   

Leren in deze context is dus niet reproduceren van het bestaande, maar het onderzoeken van wat 
we willen, durven en kunnen zijn. Het is dus juist het verstoren van routines en het afwijken van 
paden die naar een geplande einddoel leiden. In die zin moeten we transformeren van reiziger met 
een vaste bestemming naar trekker die de reis op zich als doel beleeft. Zo’n trektocht voltrekt zich 
vsn stap tot stap, waarbij alleen de richting bekend is. Dat proces wordt met elkaar doorlopen en is 
als proces te duiden als het vlam vatten van een inspirerend idee dat om uitwerking vraagt en juist 
niet als een vat dat gevuld moet worden. Het is dynamisch, ontwikkelend en open naar de 
toekomst. Het is een proces van diep duiken en opnieuw richten in een context van wederzijdse 
aanpassing.  

Action learning als methode 
Action learning is een methode die aansluit bij de complexiteit van problemen, bij het hogere graad 
van leren en bij een dialogische leercontext. De methode is ruim 70 jaar geleden ontstaan in de 
harde praktijk van de mijnbouw in Wales en is in staat om “echte problemen door echte mensen in 
echte tijd en met echte resultaten op te lossen”. Met andere woorden: de methode sluit aan bij de 
concrete ervaring van mensen, maar is tegelijkertijd heel pragmatisch. Hoewel elk individu een 
eigen verantwoordelijkheid heeft wordt het probleem niet individueel opgelost, maar met elkaar. 
Action learning verbindt reflectief leren denken met het ondernemen van en actie.  

Action learning is ook een vorm van experimenteel leren, exploreren en divergeren, terwijl actie nu 
juist gericht is op convergentie. Principes van action learning zijn: kennis delen, vergelijken van 
situaties en onderzoeken van de wijze waarop vraagstukken of dilemma’s zijn opgebouwd, hoe 
daarmee om te gaan en wat de onderliggende wereldbeelden zijn. Naast deze intellectuele 
principes heeft action learning juist ook veel oog voor de vraag hoe deelnemers omgaan met 
angsten, onzekerheden en verwachtingen die voortkomen uit het betreffende vraagstuk of 
dilemma. Juist deze zaken spelen bij ingrijpende veranderingen en de manier waarop mens in 
organisatiE daarmee om leert te gaan. De context van action learning moet dan ook een veilige 
zijn, waarin een groep met een beperkt aantal deelnemers (5-9 personen) op intensieve wijze 
interacteert en waarin de nadruk ligt op het verkennen van het dilemma, het stellen van open en 
betrokken vragen (verdieping), het aangaan van de dialoog, het geven van feedback en het 
reflecteren op de uitkomst. Met name het stellen van de goede vragen is een kunst apart. 
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Kenmerkend voor action learning is dat de interactie met de groep centraal staat en dat het niet 
gaat om de inbreng van een externe expert. De action learning adviseur is daarom niet een 
inhoudelijk deskundige als wel een facilitator van een inspirerend en optimaal leerklimaat, onder 
andere door vragen te stellen over de grondslagen van mens in organisatiE. Het interactief in 
teamverband leren leidt tot meer inzicht in de eigen overtuigingen, het onderkennen van de 
gevoelens van anderen en de impact daarvan, het anders argumenteren en uiteindelijk ook om het 
gedrag bij te stellen. Action learning gaat dus veel verder dan het functioneren binnen een 
bepaalde organisatorische setting, maar het gaat over het persoonlijk functioneren op de niveaus 
van overtuigingen, waarden en normen. Het gaat uiteindelijk om de vraag of men de goede dingen 
(goed) doet door lerend te werken en werkend te leren.  

Action learning is met name voor professionals inspirerend, omdat het niet om instructief leren 
gaat, maar om informeel leren. Bovendien gaat het niet alleen om toename van kennis, maar 
vooral om inzicht in handelen vanuit impliciete waarden. Verder is het doel niet absorptie van 
kennis, maar gezamenlijke constructie van kennis. Zelfsturing staat voorop in plaats van 
organisatie gecentreerd leren en in plaats van dat geleerd wordt in een gesloten omgeving wordt 
bij action learning nu juist in een open leeromgeving geleerd.  

Action learning, onderzoek en professionalisering 
Ondanks de complexe problemen blijven organisaties, met name als zij in een monopoliepositie 
zitten, moeite houden met leren op de manier zoals wij die hebben ingevuld. De belerende cultuur 
staat dus vernieuwing en verandering in de weg. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat 
organiseren en leren in wezen al op gespannen voet met elkaar staan. Leren komt namelijk neer 
op disorganiseren en toelaten van variëteit, terwijl organiseren de verscheidenheid juist vergeet en 
reduceert .  33

Maar als organisaties bewust niet kiezen voor de minste weerstand en bereid zijn leren hoog in de 
hiërarchie in te voeren dan zal het leerniveau in de hele organisatie hoger komen te liggen en 
zullen veranderingen breder en dieper zijn, dus meer ‘impact’ hebben. Action learning zorgt er met 
name voor dat nieuwe vraagstukken op een nieuwe manier worden aangesneden en worden 
vertaald in daarbij passend gedrag. Action learning zorgt voor een grotere effectiviteit van 
veranderen door complexe, taaie vraagstukken bij de kop te nemen, deze stap voor stap uit te 
werken vanuit een klein en overzichtelijk, tijdig in te spelen op de veranderende omstandigheden, 
maatwerk te bieden en verstoringen mee te nemen in het proces. Die effectiviteit wordt ook nog 
eens vergroot door onderzoekend te werk te gaan en te investeren in professionalisering. Wat 
bedoelen we daarmee?  

Onderzoek draagt bij door kritisch na te denken over de aard van de vraagstukken en de vraag te 
stellen waarom complexe vraagstukken zo taai zijn. Het helpt verschijnselen te ontrafelen en 
daardoor beter te begrijpen en om van daaruit nieuwe handelingsperspectieven aan te reiken. Om 
dat te kunnen doen moet onderzoek zich onderdompelen in vele en rijke data van complexe 
fenomenen en kan het daardoor komen tot betekenisvolle vereenvoudiging. Vanwege haar 
kritische en integratieve vermogen is onderzoek in staat om dwars door disciplines heen te kijken 
en verbanden te leggen door zo lang mogelijk haar oordeelsvermogen uit te stellen.  
Professionalisering heeft met onderzoek gemeen dat mensen in de reflectiestand worden gezet, 
daardoor beter leren begrijpen en krachtiger handelen. Professionalisering heeft nog meer met 
effectief leren te maken door leren en werken waar mogelijk te combineren, door lessen te trekken 
in leergemeenschappen, door ideeën te zaaien en op te pikken in netwerken en platforms, door 
samen te werken met anderen om het vak te leren en door meervoudigheid van de 
maatschappelijke werkelijkheid en leeromgevingen in te zien .  Professionaliteit betekent vooral 34

bewust verantwoordelijkheid nemen voor verbeteren van jezelf in plaats van verantwoording 
afleggen en rapporteren.  

 Weick & Westley (1996 Organizational learning: affirming an axymoron. In: S.R. Clegg, C. Hardy & W. Nord (eds.) Handbook of 33

organizational studies. Thousand Oaks: Sage)

 Zie wat Hans Vermaak (2009) in zijn boek “Plezier beleven aan taaie vraagstukken” beschrijft over het oprekken van exploratieruimte 34

in termen van veranderen, onderzoeken en professionaliseren. 
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Het betekent ook het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken en het bekijken van een 
vraagstuk en oplossing van een probleem vanuit verschillende perspectieven. Conform de 
bekende leercurve, zoals ook Vermaak deze interpreteert, gaat dat gepaard met vallen en 
opstaan. In de curve wordt ook aangegeven in welke fase dialogisch leren met behulp van action 
research ten aanzien van ingewikkelde vraagstukken gesitueerd is.  

 

 

 

Beleven van moments of impact 
De kern van strategische gesprekken in dialoogvorm op basis van de principes van action learning 
zijn de zogenaamde moments of impact, de momenten dat tijd en ruimte samenkomen, dat 
creatief ontwerp en effectieve oplossing plotseling gezien en ervaren worden en de weg vrij ligt 
naar uitwerking en uitvoering. Dit is het moment van een Aha-beleving en een Eureka-gevoel, die 
voorkomt uit een diep gevoelde inspiratie van collectief samen-werken.  

Het creëren van moments of impact is ons streven bij het leren op strategisch niveau. Het bieden 
van een uitdagende omgeving, de opbouw van een uitgebalanceerd programma, het verschaffen 
van rake inzichten en het raken van de gevoelige snaar zijn allemaal ingrediënten voor het 
mogelijk oproepen van die beslissende moment van inzicht, geluk en aanzetten tot verandering. 
Wij hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het zelfsturend vermogen van onze 
gesprekspartners en tot verder informeel en ongestuurd leren van jonge professionals met 
leidinggevende kwaliteiten, die niet schrikken van complexiteit, daar een uitdaging in zien en al 
ontwikkelend aan de slag gaan. Zij verdienen het maximale commitment van hun organisatie.  
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6.Nieuw leiderschap 
Nieuw leiderschap betekent niet alleen een andere wijze van leren – door illusies, dilemma’s en 
paradoxen bij de kop te pakken – maar ook een andere wijze van sturen: loslaten, de professional 
vertrouwen en waarderen en een lerende context bieden waarin reflexiviteit een plaats krijgt, 
geëxperimenteerd wordt en fouten mogen/moeten worden gemaakt. En daarbij komt: leiderschap 
is steeds in verbinding staan met de mens en openstaan voor anderen en andere ideeën en 
opvattingen. 

Nieuw leiderschap is om twee redenen nodig. In de eerste plaats omdat ons huidige wereldbeeld 
versleten is en we niet de goede dingen doen. Steeds laten we ons afleiden door korte 
termijnimpulsen die gericht zijn op directe behoeftebevrediging. De wereld en wijzelf dus leiden 
daaronder, dat moeten we inzien en veranderen. Daarvoor zijn nieuwe leiders nodig die vanuit 
dieper gevoelde waarden ons bij de hand nemen en ons via de traditionele waarden die gericht 
zijn op behoudzucht, via de moderne waarden als bezit, genieten en verwennen mee te nemen 
naar waarden als ontplooiing, beleving en gebruik. Daarnaast zijn ‘oude’ intrinsieke waarden 
leidend, die door de nieuwe leiders opnieuw gemunt moet worden. Het gaat om ethische waarden 
als  gerechtigheid, liefde, vrijheid en gelijkheid. Het zijn de motieven en idealen waarop de 
concrete normen zijn gebaseerd. Het zijn ook de grootheden die met de normen bereikt willen 
worden. Er zijn normen en regels om deze waarden te bereiken. Waardensturing is dus een 
belangrijk aspect van nieuw leiderschap.  
De tweede reden voor nieuw leiderschap is dat we moeten leren met complexiteit en dynamiek om 
te gaan. Nieuwe leiders moeten zich en onszelf wapenen tegen illusies, dat wil zeggen dat ze hun 
vooringenomenheid moeten verlaten. Daarnaast bestaat hun leiderschap uit het erkennen van 
dilemma’s en van daaruit moeten ze durven te kiezen en te prioriteren door tijd te nemen en voors 
en tegens af te wegen. Ook moeten ze paradoxen doorzien, dat wil zeggen dat ze altijd moeten 
reflecteren op wat gerealiseerd wordt en dat af te zetten tegen wat gewenst was.  

Illusoire situatie: je denkt iets maar dat klopt niet met de werkelijkheid 
Leidersmoeten  zich wapenen tegen illlusies, dat wil zeggen dat zij de schijnbare werkelijkheid 
niet moeten verwarren met de èchte werkelijkheid. Ook moeten ze bereid zijn te erkennen dat ze 
een onjuist idee van de werkelijkheid kunnen hebben. Illusies zijn gebaseerd op foutieve 
waarnemingen van reële externe prikkels. In feite houden onze waarnemingen ons voor het lapje. 
Eerste oppervlakkige oordelen, gebaseerd op een foutieve waarneming of te vroege 
oordeelsvorming moeten dus zoveel mogelijk worden voorkomen. Leiding geven is dus tijd nemen 
om te voorkomen dat verkeerde besluiten worden genomen door goed te leren kijken.  

Dilemmatische situatie: je moet kiezen uit twee of meer opties 
Leiderschap in deze tijd is het vestigen van een denkpatroon dat een tijdje stabiel blijft, maar 
tegelijkertijd is de wereld niet stabiel en dat stelt de leider voor dilemma’s, want de strategie moet 
z’n tijd hebben, die er eigenlijk niet is. Hoe doe je dat? Met name de tijdsdruk dreigt leiders in het 
bijzonder parten te spelen. Bijvoorbeeld de wethouder die de gemeenteraad een belofte heeft 
gedaan om op korte termijn met een voorstel te komen over een ruimtelijke investering, maar pas 
later over de juiste feiten ken beschikken omdat die nog niet publicabel zijn.  
Paradoxale situatie: je doet iets, maar bereikt het omgekeerde 
Daarnaast hebben leiders ook te maken met paradoxen, schijnbare tegenstellingen of 
ogenschijnlijk tegenstrijdige situaties die lijken in te gaan tegen ons gevoel van logica, verwachting 
of intuïtie. Ogenschijnlijk, omdat de vermeende tegenstrijdigheid veelal berust op een denkfout of 
een verkeerde redenering. Bijvoorbeeld het gegeven dat sturing vaak heel hiërarchisch verloopt, 
terwijl de medewerker van tegenwoordig beter gekwalificeerd is als ooit.  

Nieuw leiderschap gaat niet alleen om het uitoefenen van invloed op jezelf en de omgeving, maar 
ook om het ondergaan van invloed van anderen. Daarom is luisteren naar uitingen en signalen zo 
belangrijk. Nieuw leiderschap gaat ook over inspiratie, over de kracht om impulsen op anderen 
over te brengen, zodat die anderen op eigen kracht verder kunnen en richting kunnen geven aan 
hun leven. Nieuw leiderschap gaat dus vooral over zelfsturing op de samenhang tussen doelen 
waar we voor gaan en het effect dat we met ons handelen willen bereiken om die doelen dichterbij 
te brengen. We zoeken ons een weg naar toekomst en zijn bereid risico’s te nemen in een context 
die veilig is.  
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Nieuw leiderschap koppelt hoofd, hart en handen en zorgt dat er sprake is van balans tussen 
denken, voelen en doen. Anders gezegd: het combineert de snelheid van de besluitvorming met 
de voortdurende reflectie op ons handelen. Verder verbindt het de kracht vanuit het verleden met 
de uitdaging van de toekomst door bewust in het hier-en-nu te stappen. Dat is een proces dat 
individueel en in samenwerking met andere doorlopen wordt en dat gebaseerd is op erkenning en 
waardering voor de kwaliteit die geleverd wordt en de duurzame relatie zoals die wordt 
onderhouden. Vertrouwen vormt de basis voor erkenning en verbinding.  

Leiderschap in ontwikkeling 
Wij, mensen in organisatiE,  hebben te maken met een veelheid aan complexe vraagstukken. Die 
complexiteit heeft niet alleen te maken te maken met het feit dat meer partijen iets met die 
vraagstukken van doen hebben of met het onduidelijke relatie tussen het effect van een ingreep en 
de wijze waarop en waar het zich in tijd en plaats manifesteert en daarom nauwelijks voor-zien kan 
worden, laat staan beïnvloed. Het zou ook wel eens zo kunnen zijn dat de ervaren complexiteit het 
gevolg is van het feit dat we nauwelijks zingevende interpretatiekaders hebben om de veelheid van 
informatie, die op ons afkomt te duiden en te categoriseren en het daarmee behapbaar te maken. 
In die optiek zou het kunnen zijn dat juist door het ontbreken van betekenis gevende visies wij 
overstroomd worden door een niet te duiden hoeveelheid data en gegevens waar we niets mee 
kunnen. In het verlengde hiervan: wij staan bloot aan zoveel ontwikkelingen dat we niet meer 
weten waar te beginnen en welke ontwikkelingen autonoom zijn en welke bijgestuurd kunnen 
worden. Wij, mensen en organisaties, hebben het daar moeilijk mee, omdat we in het verleden 
altijd wel wisten hoe we een probleem konden ‘tackelen’ met een voor de hand liggende oplossing. 
Dat is steeds minder het geval. Het onbekende maakt ons onzeker, doet angst ontstaan en leidt tot 
boosheid. Deze reacties vormen doorgaans minder aanleiding tot introspectie en richten zich vaker 
op anderen en dan bij voorkeur op leiders (die we ook zelf zijn!), die niet weten hoe de toekomst 
zich ontwikkelt, die een achterhaald managementrepertoire debiteren, die wegkijken van de feiten 
èn ervaringen van mensen en die op die manier bijdragen aan een defensiever strategie van 
risico-management. Het gaat vooral om het blijven tellen van je knopen of – met een andere 
metafoor – om het insnoeren van de rivier door de dijken steeds hoger te maken.  

Wij, mensen in organisatiE, zien het waterpeil rijzen, kijken weg, praten monologen aan elkaar vast 
of stellen ons daadkrachtig op door te besluiten, te organiseren en gewoon te doen. We gunnen  
ons doorgaans geen tijd om stil te staan bij wat er echt aan de hand is, door open te staan voor 

signalen (van anderen), door de kracht die er is te herkennen en 
waarderen. We zijn doorgaans niet veel beter dan onze leiders, maar 
schoppen ons ongenoegen graag van ons af. Als de schuld maar 
ergens anders ligt is het goed. En toch, door alle frustraties heen 
dienen zich duurzamere antwoorden aan voor die complexe 
vraagstukken. Die zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd, we 
koersen immers niet af op de zogenaamde stip aan de horizon, maar 
voelen wel de richting aan. We beseffen steeds vaker dat we de 
werkelijkheid onder ogen moeten zien zonder meteen een mening of 
oordeel klaar te hebben, we moeten weer durven kijken zonder direct 
te weten. We zoeken ons een weg door in beweging te komen, te 
luisteren, open te zijn en open te staan, uit te proberen en te zien wat 
er van komt, door signalen te verbinden en  
– vooral – door te beseffen dat we deel zijn van een groter geheel.  

Wij, mensen in organisatiE, kennen de antwoorden op de complexe vraagstukken niet, maar we 
weten wel iets anders over de antwoorden en juist die zaken zeggen veel over de manier waarop 
we invulling kunnen gaan geven aan die antwoorden. We beseffen dat we aandacht voor het 
vraagstuk moeten hebben, dat we erbij betrokken zijn, dat onze verbeelding ons kan helpen, maar 
dat we tegelijkertijd voortbouwen op ons verleden, dat onze oplossingen gebaseerd zijn op 
uitproberen en leren van ervaringen, dat ze onverwacht en onverdacht zijn en dat ze samen 
kunnen vallen met andere antwoorden, dat we niet weten waar we precies uitkomen en dat onze 
antwoorden tijdelijk en voorlopig zijn, maar ook dat we grenzen verleggen en deze overschrijden, 
dat we betekenis geven aan waar we mee bezig zijn en dat we elkaars kwaliteiten moeten kennen 
om optimaal te kunnen  benutten. Dan zullen we zien dat de oplossingen passend zijn en dat ons 
dat een goed gevoel geeft.    
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Wij, mensen in organisatiE, maken onderdeel uit van dezelfde wereld en kunnen positieve invloed 
hebben op deze wereld door de toekomst dichterbij te halen in een voortdurende interactie van 
mensen in denken en doen. Onze reflectieve manier van zijn (luisteren en kijken vanuit het 
perspectief van de ander) en onze generatieve manier van zijn (luisteren en kijken vanuit het 
grotere geheel) maken het mogelijk om betekenis te geven aan onze toekomst vanuit een gevoeld 

hier en nu: het present zijn (Scharmer). Het ont-moeten, het 
mogen invulling geven aan die toekomst, in verbinding met 
anderen, vanuit de intrinsieke kracht van een ieder impliceert 
zelfsturing of zelf-leiderschap. Het is een kwestie van inspelen op 
mogelijkheden, het aangrijpen van kansen en het verzinnen van 
nieuwe manieren om invulling aan die toekomst te geven en de 
complexe vraagstukken inzichtelijk en oplosbaar te maken .  We 35

spreken van verinnerlijkt leiderschap vanuit de intrinsieke kracht 
en energie om invulling aan je leven te geven. Op het niveau van 
de organisatie kunnen we spreken van ‘slow management’. Dat is 
een manier van leiding geven waarbij de mens zelf richting geeft 
aan zijn toekomst, een eigen identiteit zichtbaar maakt en 
bijdraagt aan een menselijke en gezonde samenleving. Voor 
complexe vraagstukken worden geen korte termijnoplossingen 

verzonnen, maar wordt ingespeeld op langetermijnontwikkelingen, wordt gedelegeerd naar elke 
mens met zijn/haar talenten en wordt overzicht behouden. Slow management is tijd nemen, 
terugpakken van tijd, tijd geven, bewust stil staan bij het hier en nu, is loskomen van werk en 
arbeid en ruimte bieden voor het spel, waarin verrassing en ontmoeting tot nieuwe inzichten en 
uitzichten leidt. Het vertragen van activiteiten en loslaten van meningen geeft ruimte. Slow 
management is het vermogen om te onderzoeken zonder te vluchten, weg te kijken of in de blinde 
doe-modus te schieten. Slow management cirkelt om de begrippen synchroniciteit (twee of meer 
gebeurtenissen die in de tijd samenvallen en voor jou daarom betekenis hebben) en serendipiteit 
(het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets heel anders); door 
gelijktijdig te doen en te denken, te (onder)zoeken ontstaan onverwachte kansen en 
toekomstmogelijkheden.  Slow management is de tegenpool van high speed management en een 
reactie op wat Jaap Peters de ‘intensieve menshouderij’ noemt. Het is in z’n reflexieve 
professionaliteit heel goed te praktiseren in een dynamische werkomgeving, waarin plaats is voor 
zowel het interactieve proces rond een opgave, als voor de evaluatieve introspectie op situatie en 
eigen gedrag. 

Wij, mensen in organisatiE, moeten het nieuwe, het toegevoegde, 
integreren in wat er al aanwezig is en van daaruit groeit. 
Leiderschap speelt daar een beslissende rol bij. Het is meer dan 
het bieden van ondersteuning bij de beweging die van binnenuit 
plaats vindt. Het is de geleiding van de flow vanuit de kern naar 
buiten, die zichtbaar wordt in de vragen: waar doen we het 
allemaal voor (op welk groter geheel voelen we ons betrokken), 
wie zijn we in ons werk (hoe zien we onze professionele rol), waar 
geloven we in (wat is onze overtuiging), wat kunnen we (over 
welke bekwaamheden beschikken we), wat doen we (welke 
gedrag vertonen we), wat komen we tegen (waar hebben we mee  
te maken)? Om op het beeld van de rivier terug te komen: het is 
het meanderen van de rivier, die ruimte nodig heeft om niet 
gevaarlijk te worden. Veranderen is dus niet alles anders doen, maar aansluiten bij de mens als 
maat door deze vragen met elkaar te beantwoorden en daarmee de verbinding te realiseren.  
Veranderen heeft te maken met het spelen met betekenis: hoe we iets voor elkaar krijgen, hoe we 
bewegingen kunnen krijgen, richting aanbrengen, hoe we effectief bij kunnen dragen aan 
verandering, hoe we scherp blijven in onze rollen, perspectieven en betekenissen.  

 De metafoor van de knoop is een interessante. Start je vanuit angst om het bestaande en opgebouwde kwijt te raken, dan zijn we 35

geneigd onze knopen te tellen voordat we tot actie overgaan. Maar kiezen we voor de uitdaging en storten we ons in het ongewisse dan 
kunnen we denken aan een recent op de radio gedane uitspraak van Abram de Swaan toen hij het omgekeerde beeld beschreef, 
namelijk dat het enige dat hij had – de knoop – het begin was van het maken van een jas.  
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Het toelaten van de verwondering over de werkelijkheid en het loslaten van verwachtingen, 
beelden en meningen geeft ruimte voor de creatie van een nieuwe en beter passende realiteit en 
vereist dus ook een andere vorm van leiderschap. Het nieuwe leiderschap verbindt  de kernvraag 
van het verstand (waar gaat het over) aan het hart (waar voel ik voor) en de  (waar ga ik voor?) 
Hoofd, hart en handen. Deze principes van Steiner, gepraktiseerd in de vrije school, vormen ook 
een warme inspiratiebron voor Otto Scharmer.  

Wij, mensen in organisatiE, willen uiteindelijk wel  op verschillende niveaus veranderen, maar 
hebben de hardnekkige neiging waarom- (betekenis) en hoe-vragen (doelen) te herleiden tot wat-
vragen, omdat die instrumenteler, overzichtelijker, bekender en vertrouwder zijn en minder 
bedreigend. Met name de waarom-vraag is een hele moeilijke, maar essentiële en menselijke. Een 
vraag overigens, die aan het begin staat van de wetenschap, de argumentatieleer en ons 
rechtssysteem. Op navrante wijze heeft Frits Stern, winnaar van de Duitse Vredesprijs, ons dat 
duidelijk gemaakt in onderstaand fragment van zijn lezing. Ik citeer; “in zijn boek ‘Is dit een mens?’ 
vertelt Primo Levi dat hij, nog opgesloten in de veewagen die hem naar Auschwitz heeft gebracht, 
van de dakrand een ijspegel weet te plukken waarmee hij zijn kwellende dorst wil lessen. Maar 
meteen wordt hem de ijspegel uit handen gerukt door een bewaker buiten de trein, die op zijn 
vraag ‘waarom?’ antwoordt met de woorden: “Hier bestaat geen waarom”. In deze woorden ‘Hier 
bestaat geen waarom’ komt volgens Stern de verachting naar voren voor al het menselijke tot 
uiting. Het waarom is immers de existentiële vraag die iedere mens (en organisatie) zich stel, aan 
zijn God of noodlot. Stern vervolgt “Wie mensen verbiedt deze vraag te stellen beschouwt hen in 
wezen als niet- bestaand, maakt hen volstrekt rechteloos.”   Als ik hierop voortborduur dan kom ik 
tot de conclusie dat wij, mensen en organisaties, de waarom-vraag dus steeds moeten durven 
stellen, want als wij hem niet stellen of hem reduceren dan doen wij alsof we de waarheid al in 
pacht hebben en gaan we voorbij aan al die mogelijkheden om te innoveren en aan het talent dat 
niet of onvoldoende benut is gebleven. Leiderschap moet dus altijd en principieel open staan voor 
nieuwe ideeën en impulsen.  

Wij, mensen in organisatie, geven dagelijks leiding aan ons levensproces. Daarvoor hebben we 
allereerst doelen nodig, die ons inspireren en resultaten om te bekijken of onze inzet 
maatschappelijk effect sorteert en plezier oplevert. Maar om die doelen te kunnen realiseren 
hebben we kracht en verbinding nodig, want zonder doorzettings- en overtuigingskracht komt er 

geen beweging tot stand en zonder verbinding met anderen 
overtillen we ons, zeker wanneer het gaat om het oplossen van 
ingewikkelde vraagstukken. Het is bijzonder om te zien dat de 
termen uit de managementtaal – doelen, resultaten, competenties 
als besluit-vaardigheid, overtuiging en communicatie- en 
interactievaardigheden – teruggrijpen op de vier basiselementen 
van de Griekse natuurfilosofen: lucht (inspiratie: doelen, waarden, 
ambities, visies), aarde (het merkbare en geboekte resultaat 
inclusief de landing van de methode), het vuur (de kracht waarmee 
de boodschap wordt uitgedragen) en het water (de verbinding met 
anderen als een doel op zich, maar ook als middel om). Het leiding 
geven aan ons leven bestaat dus uit richten (het 
toekomstperspectief en de betekenisgeving), inrichten (het proces 
van met elkaar realiseren), verrichten (de prestaties en 
verantwoording op de bühne) en het uitrichten (de merkbare 
verbetering van ons maatschappelijk handelen).  
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Anders sturen, leren en organiseren 

In elke sector van ons maatschappelijk handelen constateren we dat ons huidige systeem op z’n 
grenzen stuit en dat oude, snelle oplossingen voortkomend uit lang ingesleten routines niet meer 
passen bij complexe vraagstukken. We constateren ook dat het signaleren van deze vraagstukken 
en het erin vastlopen leidt tot angst en onzekerheid, met name bij hen die geacht worden leiding te 
geven. Tot slot, hebben we geconstateerd dat een paradigma shift gaande is, waarin het oude 
denken in termen van sturing en organisatie op z’n retour is en nieuwe vormen zich aandienen en 
verder aandacht verdienen. Elk van deze constateringen verdient een korte toelichting, waarbij met 
name van belang is te letten op de samenhang tussen deze drie invalshoeken.  

De crisis onder het vergrootglas 
De ‘hidden hand’ van de markt en de ‘ijzeren hand’ van de overheid hebben elkaar enkele 
decennia geleden gevonden in wat we het New Public Management zijn gaan noemen. 
Kenmerkend voor deze managementstijl is de focus op productiviteit en werkresultaat. 
Concurrentie, protocol en controle zijn leidende principes. Steeds duidelijker wordt dat dit geen 
gelukkige combinatie meer blijkt te zijn en dat deze combinatie van markt en staat geen adequate 
antwoorden meer oplevert, waar wel degelijk behoefte aan blijkt te zijn. Dat blijkt op 
maatschappelijk niveau, maar ook binnen arbeidsorganisaties. Wat zien we dan gebeuren? 
Allereerst is kwaliteit ondergeschikt gemaakt aan prijs. Niet alleen moet alles (een vooraf 
vastgestelde) prijs hebben, maar kwaliteit in termen van (inhoudelijke) kennis en vaardigheden 
tijdens een geleidelijk en goed geleid proces is niet beslissend meer. Daar komt bij dat alle 
resources worden opgevat als eindige, te kwantificeren en te substitueren (reken)eenheden. Als 
bronnen opraken dan wordt daar geen betekenis aan gegeven, maar dan wordt gezocht naar 
vervanging. Tegen deze achtergrond is het duidelijk dat de factor mens in product en proces 
steeds minder zichtbaar wordt c.q. van betekenis gevonden wordt. Als immers de mens tot 
consument wordt getransformeerd en er is sprake van een zeer groot aanbod van uniforme 
goederen tegen lage prijzen, dan is de factor mens inderdaad weg-gedefinieerd. Het zal duidelijk 
zijn dat bovenstaande argumentatielijn negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen 
en voor de volksgezondheid als (deel)systeem. Als in onze productiewijze onvoldoende gebruik 
wordt gemaakt van de toegevoegde waarde van mensen en zij alleen gebruikt worden om op een 
van tevoren vastgestelde manier zoveel mogelijk goederen en diensten te leveren (homogeniteit) 
dan leidt dat tot ongezonde situaties, uiteenlopend van burnout tot bore out. Met de teruglopende 
fysieke en geestelijke gezondheid van mensen hangt natuurlijk de ethiek van samenleving en 
organisatie samen. In die zin dat het streven naar ‘het goede leven’ geen expliciete richtlijn is voor 
de wijze waarop wij samenleven en samenwerken. Of de ethiek is helemaal verdwenen, of hij is 
impliciet te herleiden tot een hele eendimensionale en individualistische ethiek van eigenbelang.  

Niet alleen in de private sector, maar ook in de publieke sector zien we de reductie van de mens 
tot uitvoerder van een productieproces te behoeve van een in omvang groot resultaat terugkeren. 
Medewerkers worden niet gezien als professionals, die over voldoende ruimte moeten beschikken 
om hun werk te doen, maar moeten voldoen aan controles (afvinklijsten) en moeten meer 
produceren in een kortere tijd. Leiding geven beperkt zich vooral tot het opdelen van een complex 
vraagstuk in behapbare brokken, tot het checken van de planning en de tijdigheid van de 
uitvoering en tot het ont-kennen van ontwikkelingen die aanleiding zouden moeten vormen tot 
vernieuwing. En zo ontstaat de vicieuze angstcirkel: het ontkennen leidt vroeg of laat tot angst en 
onzekerheid, omdat niet tijdig is voorgesorteerd op de toekomst of anders geformuleerd: omdat de 
toekomst niet in het Hier & Nu geplaatst is. In het verlengde hiervan zijn Persoonlijke 
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In het bekende boek Theorie U dat gaat over het met open geest, open hart en open wil 
leiding geven vanuit de toekomst die zich aandient, maakt Otto Scharmer gewag van een 
gesprek dat hij had met de strategie goeroe Gary Hamel over innovatiekracht en 
strategische positie. Hamel kwam tot de niet verrassende, maar wel tot nadenken 
aanzettende stelling dat juist in de top van organisaties, die een monopolie hebben op 
strategiebepaling de minste diversiteit aanwezig is en ideeën en innovaties geproduceerd 
worden. Dit bracht Hamel ertoe om innovatieteams te formeren bestaande uit jonge 
mensen, ver van de bedrijfstop en sinds kort in dienst. 
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OntwikkelingsPlannen vooral gericht op verbetering van het werkresultaat van de eigen organisatie 
in plaats van het versterking van kwaliteiten. Verder is kenmerkend dat ook het maatschappelijk 
resultaat (waartoe ben je als organisatie op aarde?) nauwelijks aandacht krijgt in de traditionele 
organisaties.   

Nieuw leiderschap: sturen op erkenning en waardering 
Scharmer stelt zich de retorische vraag hoe je kunt bevelen en beheersen wanneer je de 
belangrijkste vraagstukken, doelstellingen en kansen niet van tevoren kent, omdat die zich pas in 
de loop van de tijd aftekenen? Deze kritiek op traditioneel leiderschap – het niet willen en weten te 
kennen van wat zich nu al aandient – vormt meteen een goede aanzet om te bepalen wat goed en 
nieuw leiderschap is en zou moeten zijn.  
Leidinggevenden zijn de professionals kwijt geraakt omdat niet toewijding aan het product voorop 
staat, maar de sturing op prijs, omdat niet het engagement centraal staat, maar de eigen 
organisatiebelangen en omdat niet de duurzaamheid en investering op de lange termijn staat, 
maar het gewin op korte termijn. Kortom: onderwaardering voor vakmanschap en miskenning van 
intrinsieke motivatie zijn kenmerkend voor leiderschap op z’n retour. Nieuw leiderschap – 
daarentegen – is op zoek naar de ontastbare hand van erkenning en waardering. Deze gaat uit 
van vertrouwen. Wat is dan kenmerkend voor de psyche van de professional en op welke wijze 
kan de leidinggevende daarop inspelen en gebruik van maken? 

De professional is trots op zijn werk, op datgene dat hij doet en op wat hij bijdraagt aan het 
algemene belang en de goede zaak. Hij is zich bewust van wat hij te weeg brengt aan effecten op 
anderen. Hij is niet bang voor ingewikkelde vraagstukken, durft fouten te maken omdat hij daarvan 
leert. Hij streeft ernaar om steeds beter te worden in wat hij doet en wordt daardoor in zijn 
producten en diensten ook steeds beter. Kwaliteit is datgene waarnaar hij streeft en dat vereist 
veel zelfdiscipline (afzien, loslaten, investeren, scherp blijven) en niemand is zo kritisch op zichzelf 
als de professional. Meer dan geld (salaris) is eer op hem van toepassing. Het stellen van hoge 
eisen aan zichzelf en het verkrijgen van waardering door anderen daarvoor is hem veel waard en 
bepaalt ook voor een groot deel zijn eigenwaarde. Eigenwaarde hebben, trots kunnen zijn en 
sociale eer krijgen zijn de belangrijkste drijfveren voor goed werk.  

Nieuw leiderschap gaat uit van de herwaardering van de professional, van de werkinhoud en van 
de inspiratie vanuit waarden. Wat houdt dat nu precies in? 
Allereerst betekent dit een andere houding richting professionals: open, luisterend, bewogen van 
binnenuit. Dus niet verticaal en serieel schakelend, maar horizontaal en parallel, waarbij er sprake 
is van een balans tussen intrinsieke kwaliteiten en extrinsieke performance. Dit laatste 
veronderstelt dat de nieuwe leider zorgt voor een buffer naar de buitenwereld en een inspirerende 
werkcultuur in de eigen wereld. Dat wil zeggen dat samenwerking tussen professionals 
gestimuleerd wordt, dat innovatie hoog in het vaandel staat, dat gezamenlijk gewerkt wordt aan 
strategievorming en dat samen en met elkaar wordt geëvalueerd. Het met elkaar spreken over 
kwaliteit is nodig om te komen tot verbetering van product, maar ook van prijs. De nieuwe leider 
met in staat zijn om de grootste mogelijke diversiteit aan meningen en gevoelens van 
medewerkers over de werkelijkheid te begrijpen.  Tegelijkertijd moet hij in staat zijn deze te 
communiceren en met elkaar te verbinden, zodat er een gemeenschappelijke wereld ontstaat, die 
door iedereen herkend wordt. Vanuit deze gedeelde waarden en idealen ontstaat een 
scheppingsruimte. 

De nieuwe leider onderscheidt zich dus op tenminste drie wijzen van de oude leider: de 
professional moet beschermd worden tegen voortdurende druk van buiten in plaats van dat deze 
druk nog extra geaccentueerd wordt;  doelen moeten worden gesteld in plaats van quota en 
taakstellingen; de interne dialoog moet worden vormgegeven in plaats van dat eindeloos wordt 
vergaderd in een statische setting. Juist de nadruk op dialoog en dilemma’s kan ervoor zorgen dat 
leidinggevenden en professionals weer on speaking terms komen. De kernvraag naar de essentie 
van het werk, voor wie je werkt, hoe je je verhoudt tot je omgeving, waarom je doet, zoals je doet 
en wat goed is voor jezelf, de organisatie en de samenleving, is een vraag over praktische 
dilemma’s, die in dialoog kan worden behandeld.   
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Anders leren in een andere context 
Oud leiderschap beperkt zich tot oud leren, tot reproductie van wat al bekend is en wat gekopieerd 
wordt naar een nieuwe situatie; het is niet onderzoekend, gericht op begrip vanuit een dieper 
gevoel om het oude los te laten en het nieuwe te onderzoeken, ontwikkelen, uit te proberen en 
uiteindelijk te omarmen. Nieuw leiderschap beseft de noodzaak van verandering en faciliteert de 
vernieuwing door het leren niet te zien als het aanleren van nieuwe kunstjes, maar als een 
diepgaande activiteit van reflecteren op de relatie tussen persoon en omgeving. 

Nieuw leiderschap in deze tijd, waarin zoveel mensen geleerd en gestudeerd hebben, heeft niet  
alleen te maken met een veranderde verhouding tussen leider en professional, maar verwijst 
vooral ook naar zelfsturing op basis van professionaliseren. Wat verstaan wij daaronder?  
Als professional neem je in woord een daad verantwoordelijkheid, je werkt gedisciplineerd en met 
plezier aan de toekomst die nu al is aangebroken, je minimaliseert afwentelingsgedrag, staat 
ergens voor, hebt oog voor de effecten in de toekomst, je ontwikkelt een hoger bewustzijn, 
voorvoelt wat zou kunnen gebeuren en wat het effect van jouw handelen is voor anderen. Dergelijk 
gedrag veronderstelt een groot reflexief vermogen, dat wil zeggen dat professionals in staat zijn 
om vraagtekens bij hun eigen gedrag te zetten. Het om kunnen gaan met dilemma’s is zo’n bewijs 
van reflexief vermogen. Dit sturen van de stilstand is nodig om de kwaliteit te borgen (vgl. het 
rijden van een extra rondje op de rotonde van de toekomst). 

Reflexiviteit als lerend vermogen is niet een evaluerende activiteit na afloop van een handeling, 
maar een activiteit in het proces van uitvoering zelf. De beste leerervaring vindt plaats op de 
werkplek, omdat daar denken en doen geïntegreerd, maar ook action learning op een andere 
inspirerende plek met lotgenoten of geestverwanten is mogelijk en levert nieuwe inzichten, 
perspectieven en leerervaringen op. Kenmerk is wel steeds dat inzichten direct worden getoetst 
aan de werkelijkheid waar men deel van uitmaakt en dat de feedback die dat oplevert meteen 
verwerkt wordt. Action learning is dus een manier om jezelf als professional waar te nemen en 
daarop te reflecteren.  

Anders leren past niet alleen bij ander leiderschap, maar ook bij anders organiseren. De zich 
aftekenende netwerksamenleving en het meer netwerkachtige organiseren veronderstelt een nog 
groter omgevingsbewustzijn, alsmede noodzakelijk inzicht in complementariteit in kwaliteiten 
binnen deelnemende organisaties en mensen daarbinnen. Samen-werken wordt zo tot samen-
produceren, samen-creëren en samen-leren, gericht op een gezamenlijk doel, dat zich steeds iets 
kan wijzigen. Het managen van kennis en professionaliteit  in de netwerksamenleving wordt steeds 
belangrijker en veronderstelt een groter verander- (veerkracht) en innovatievermogen (product, 
proces, systeem), grotere variëteit (aan partijen, percepties en belangen), meer participatie en 
betrokkenheid, daardoor toegenomen complexiteit en bijgevolg een grotere behoefte aan 
leergemeenschappen.  
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7.Lerend transformeren in de praktijk 
Om te kunnen transformeren is het aanbrengen van kleine, marginale verbeteringen niet 
genoeg, het is nog net geen ‘meer van hetzelfde’, maar het komt wel neer op handelen vanuit 
de bekende routines. In feite gaat het om het optimaliseren van hetgeen bekend is en zich 
voordoet. Ook het ter discussie stellen van inzichten en het vernieuwen door een beter begrip 
zijn nog steeds geen voldoende voorwaarde voor transformatie. Pas wanneer we beseffen dat 
we vastlopen, dat we in crisis zijn, dat we fundamenteel anders tegen de werkelijkheid moeten 
aankijken, dan pas kunnen we transformeren. In het wijzigen van principes en het vertellen van 
een ander verhaal toont zich de transformatie. Als zich dan ook nog een andere toekomst 
aandient, is de stap naar werkelijke ontwikkeling gezet.  

Zo’n transformatie verloopt niet zomaar, is geen vanzelfsprekendheid. Het is het resultaat van 
anders leren kijken, voelen en willen. Dat is een ingewikkeld, maar uitermate boeiend proces 
van intensieve samenwerking. De vraag die ons bezighoudt, is of organisaties met een publiek 
doel en die alleen daarom al met veel complexiteit geconfronteerd worden in staat zijn voor te 
sorteren op die toekomst, die nu al begonnen is? Eigenlijk is met de vraag te stellen het 
antwoord al gegeven. Neen, organisaties denken nog heel erg op de korte termijn, ook al kost 
ze dat op de lange termijn heel veel. De meeste organisaties zijn niet voorbereid op hetgeen 
zich aandient, hebben geen visie welke kant het op moet, of benoemen ambities die los staan 
van de praktijk. Ze vervallen daarom steeds  weer in bestaande routines. Gedrag dat niet 
adequaat is om de vraagstukken in de volle breedte en diepte te beschouwen, effecten ervan 
onder ogen te durven zien en – uiteindelijk - te veranderen.  

Daar komt bij dat veel organisaties met een publieke functie moeite hebben om hun publieke 
waarde zichtbaar te maken. Ze zijn meer gericht op datgene dat ze doen en gedaan hebben en 
niet wat het maatschappelijk effect van hun handelen is. Bovendien hebben veel organisaties in 
het publieke domein niet geleerd zich te vergelijken met andere organisaties en hebben ze 
nooit hoeven concurreren om zich een positie te verwerven. Zij hebben altijd kunnen handelen 
binnen een bekend speelveld met vaste regels en waren ook nog eens  degenen die de lijnen 
zelf konden bepalen. De bereidheid om het effect van handelen centraal te stellen (de 
maatschappelijke opgave), daarop te reflecteren en lering te trekken, te accepteren dat ook 
andere stakeholders invloed hebben op het beleidsproces en het eindresultaat is voor deze 
organisaties een grote opgave. Te meer omdat naast de krimpende middelen ook complexiteit 
en dynamiek van het ‘landschap’ een onzekerheid verhogende factor is. Om leren gaan met 
daaruit resulterende onzekerheid en onbekendheid is voor deze organisaties van groot belang, 
want er staat veel op het spel: legitimiteit, status, prestige.  
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De context van verandering voor organisaties in het publieke domein is weergegeven in 
onderstaande figuur. De transitie van verzorgingsstaat naar duurzaam participatieve 
samenleving met een netwerkkarakter is een geleidelijk proces, dat niet rechtstreeks via de 
diagonaal van LB naar RO verloopt. De tijd heeft geleerd dat ook de weg van privatisering en 
marktsturing niet de beste resultaten heeft opgelopen. De weg andersom, via Verelendung en 
volledige afbraak van sociale arrangementen en voorzieningen (CHAOS), is ook geen 
aanlokkelijk perspectief. Ook al is dat tot op zekere hoogte al het geval en is dit – ook tot op 
zekere hoogte – nodig om de transitie tot stand te brengen. Immers, uit chaos en crisis komen 
ook innovaties tot stand.   

Toelichting op het model: 
(1) Als we niets doen zal 
afbraak van de 
verzorgingsstaat vooreerst 
het gevolg zijn. 
(2) Privatisering, eigen 
bijdragen, profijtbeginsel, 
etc., vanaf de ’80 er jaren 
ingezet. Lijkt uitgenut en laat 
inmiddels ook nadelen zien. 
(3) Nu ook zichtbaar: 
geprivatiseerde taken / 
voorzieningen die door 
groepen van mensen 
overgenomen worden: 
energie; zorg. 
(4) Uit afbraak / chaos zal 
zeker iets nieuws ontstaan. 
Maar, Nederland kiest voor 
een ‘zachte landing’ in de 
transitie 
(5) Nieuwe –samenwerkings- 
rollen voor inwoners, 
bedrijven overheid en 
onderwijs. 

Ondanks de weerstand en veranderangst is het goed te merken dat organisaties wel degelijk in 
staat zijn te veranderen en een zekere mate van chaos voor lief te nemen. Het Chinese 
spreekwoord “als we niet van richting veranderen, is de kans groot dat we aankomen waar we 
heen gaan” – hoe moeilijk en tegelijkertijd vanzelfsprekend ook – wordt geleidelijk aan erkend, 
zo ervaren we. Door samen op weg te gaan, uit te zoeken wat werkt en vooral niet werkt, na te 
denken over belemmeringen en drempels in het systeem en de persoon zelf, door nieuwe 
aanpakken en strategieën uit te proberen ontwikkelen we een positief leerklimaat. Een 
omgeving, waarin veranderen natuurlijk wordt. Dat kan het beste op kleine schaal in een veilige 
en tegelijkertijd inspirerende context gebeuren, waarin denken en doen geïntegreerd wordt. 

We spelen daarbij in op een aantal urgenties die door een toenemend aantal organisaties wordt 
gevoeld:  

• af te stappen van hun verkokerde, eenzijdige aanpak uit een oud verleden  openheid naar 
de toekomst, de toekomst dichterbij halen 

• van ontwikkelingen zoals die zich voordoen in de samenleving: wat kunnen deze voor 
consequenties hebben voor henzelf?   kennisontwikkeling van de samenleving waar ze 
zelf deel van zijn 

• accepteren dat zij moeten kiezen voor een nieuwe weg, die nog niet bekend is: welke 
maatschappelijke effecten willen wij realiseren, hoe kunnen wij bewijzen dat we van nut zijn 
voor de samenleving?  visieontwikkeling over hoe toekomstbeelden kunnen 
inspireren om de juiste dingen te doen 

• de potenties en kwaliteit binnen hun eigen organisatie te (onder)kennen, waarderen en 
benutten  (human)resourcemanagement 
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• allianties aan te gaan met partijen die deels andere belangen hebben, maar wel gebonden 
kunnen worden rond de de maatschappelijke opgaven omdat zij bepaalde belangrijke 
resources in te brengen hebben en dezelfde waarden waarnaar zij handelen: wie zijn de 
kernpartners waarmee ik op weg wil, wie kunnen zich wanneer op deel onderdelen 
aansluiten?  action research, interactief ontwikkelen 

• welke businessmodel past bij een duurzaam opererende organisatie, die voor langere tijd 
wil samen werken met andere partners; welke principes staan cenraal en verstaan we er 
hetzelfde onder; hoe kunnen we het proces daartoe samen organiseren?  waarden en 
waardenproposities 

Invalshoek van leiderschap en potentieel vermogen 
Genoemde urgenties veronderstellen een collectief en persoonlijk vermogen tot veranderen, 
transformeren, ontwikkelen en leren. Dat brengt ons direct bij leiderschap en zelfsturing. Niet 
als functie in een klassiek organogram van harkjes met van boven naar beneden afnemende 
invloed en verantwoordelijkheid, maar in de rol van change agent. Deze actor is niet gebonden 
aan een positie in de organisatie, maar kan zich op elk niveau in en buiten de organisatie 
bewegen. Hij of zij beschikt over veranderkwaliteit, die gebaseerd is op 
verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap over iets dat het eigen directe belang overstijgt. 
Wat kan er nog meer over deze change agents worden gezegd?  

 zij durven zich kwetsbaar op te stellen vanuit aan te boren reflexieve vermogens over 
hun eigen functioneren 

 zij hebben lef en willen investeren in een proces waarvan ze de uitkomsten niet precies 
kennen 

 ze begrijpen wat niet meer op de oude manier lukt 
 ze weten waar ze voor staan en leren in interactie hun nieuwe rol als change agent 

spelen en hierover alle kanten op helder communiceren 

Onze filosofie is die van groot denken, klein doen. Daarmee geven we aan dat het inzien van 
verandernoodzaak en het realiseren van verandering langs twee verbonden lijnen loopt: het 
denken in samenhang en systeemtermen en het doen in kleine stapjes samen met anderen in 
een voortdurend proces van uitproberen en reflecteren op het effect daarvan. Dat veronderstelt 
een organisatiecultuur die open en benaderbaar is voor nieuwe impulsen en die bereid is te 
investeren in zijn potenties. Onze bijdrage in veranderprocessen is gelegen in het bevorderen 
van een actieve onderstroom die nu juist niet uitgaat van het bekende en schijnbaar 
vanzelfsprekende, maar inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en deze helpt realiseren. In die 
actieve onderstroom zijn vernieuwingsbewegingen zichtbaar (niches), die staan voor duurzame 
oplossingen voor complexe problemen (door maximaal gebruik te maken van de aanwezige 
resources) en voor het centraal stellen van de mens in organisatiE (de lerende organisaties).  

Om het veranderavontuur met succes in te zetten is commitment nodig van de hoogste in 
ambtelijke rang binnen de organisatie. Hij deelt de filosofie 
van groot denken en klein doen en committeert zich aan 
een leer-werktraject voor door hem/haar geselecteerde en 
gevraagde leiders van de toekomst. Daarmee spreekt hij 
z’n vertrouwen uit in het verandervermogen van deze 
mensen, die hij afvaardigt naar de leercirkel “Leiderschap 
en Talentontwikkeling; leiden vanuit de toekomst”. 
Bovendien verbindt hij zich daardoor aan een 
veranderbeweging binnen de organisatie. Daarmee toont 
hij als opdrachtgever zelf ook het nodige leiderschap om 
organisaties toekomstproof te maken.  
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Programma Leercirkels: Leiderschap en talentontwikkeling 
Met de Leercirkels dragen wij bij aan het versterken van talentvol management dat de toekomst 
naar zich toe wil halen, deze in gezamenlijkheid wil realiseren op grond van inzicht in de 
transformatieprocessen in de samenleving en de effecten hiervan op sturing. Hiervoor maken 
we gebruik van de theorieën zoals in veranderdenken (Spiral Dynamics, Wilber), 
leiderschapsdenken (Scharmer, Senge), leerontwikkeling (Argyris, Schein) en in transitions to 
sustainable development (Grin, Rotmans en Schot). De Leercirkels hebben een sterk reflectief 
en interactief karakter en zijn bedoeld voor leiders, die elkaar willen inspireren en geïnspireerd 
willen worden door de ervaringen van collega’s en door kennis te nemen van theorieën en 
denkwijzen die het inspireren om theorie aan praktijk te koppelen. We werken in en aan een 
vertrouwenwekkende context en met kleine, divers samengestelde groepen van 6-8 
deelnemers. 

Centraal tijdens het programma staat het begrip cultuurverandering vanuit de optiek van 
leiderschap. De vraag is wat zijn de gewenste cultuurwaarden in de organisatie, hoe kunnen we 
naar een hoger bewustzijnsniveau migreren en wat kan talent daaraan bijdragen? We maken 
daarbij gebruik van de bewustzijnsladder van Barrett (zie onderstaande figuur).  
Die geeft aan dat een organisatie naar 
een hoger niveau van handelen kan 
groeien als zij de duidelijk geformuleerde 
persoonlijke ambities weet te verbinden 
met de waarden van de organisatie. 
Organisaties zonder sterk leiderschap 
(doorsnede A) hebben meer behoefte 
aan waarden die corresponderen met  de 
drie onderste bewustzijnsniveaus, terwijl 
organisaties met beter leiderschap 
(doorsnede B), die de bedrijfsvoering op 
orde hebben meer naar buiten gerichte 
waarden hanteren en praktiseren. 
De vraag die ook op tafel ligt, is die naar 
de gehanteerde waarden in relatie tot 
visie en missie van de organisatie en wat 
dit betekent voor inspiratie, leiderschap 
en innerlijke houding enerzijds en positie, 
strategie en portfolio anderzijds. De verkregen kennis en inzichten zullen vervolgens ook 
worden vertaald in actie en het anders doen dan men gewoon was te doen. 
  
Kortom, leiderschap toont zich op elk bewustzijnsniveau van een organisatie 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 kritische transformatie van het IK-
perspectief naar het WIJ-perspectief. Waarden gestuurd leiderschap in de transformatiefase 
houdt dan in dat leiders in staat zijn om voorbij de waarden van productiviteit, efficiëntie, 
effectiviteit, kwaliteit, professionaliteit en resultaat te sturen. De focus komt dan namelijk te 
liggen op zelfkennis, leren, innoveren, teamwerk, persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling. En 
van daaruit kan worden gedacht aan persoonlijke creativiteit, intuïtie, passie, co-creatie en co-
productie, ethiek (en toekomstige generaties). Deze waarden vormen de grondslag, het hart, 
van een samenhangende visie op de toekomst, voorzien van een heldere missie waarin de kern 
van de organisatie wordt getypeerd. De betekenis van een visie en een missie wordt uiteindelijk 
altijd getoetst aan het gedrag van leidinggevende en leiding nemende. Daar waar sprake is van 
een discrepantie kan aanpassing in twee richtingen plaatsvinden: consequent ander gedrag 
vertonen dan wel kiezen voor andere waarden, visie en missie. 

 Pagina  !  van !62 66



!
De verbinding - leiderschap en talentontwikkelingDe verbinding - leiderschap en talentontwikkeling

Hoe (be)geleiden we nieuw leiderschap? 
Leiderschap in deze tijd is het vestigen van een denkpatroon dat een tijdje stabiel blijft, terwijl 
we weten dat de wereld steeds in beweging is. Dat stelt leiders voor dilemma’s, want de 
strategie moet z’n tijd hebben, die er eigenlijk niet is. Hoe doe je dat? Met name de tijdsdruk 
dreigt leiders in het bijzonder parten te spelen. Bijvoorbeeld de wethouder die de gemeenteraad 
een belofte heeft gedaan om op korte termijn met een voorstel te komen over een ruimtelijke 
investering, maar pas later over de juiste feiten kan beschikken omdat die nog niet publicabel 
zijn. Daarnaast hebben leiders ook te maken met paradoxen, schijnbare tegenstellingen of 
ogenschijnlijk tegenstrijdige situaties die lijken in te gaan tegen ons gevoel van logica, 
verwachting of intuïtie. Ogenschijnlijk, omdat de vermeende tegenstrijdigheid veelal berust op 
een denkfout of een verkeerde redenering. Bijvoorbeeld het gegeven dat sturing vaak heel 
hiërarchisch verloopt, terwijl de medewerker van tegenwoordig beter gekwalificeerd is als ooit. 
Tot slot, moeten leiders zich wapenen tegen illlusies, dat wil zeggen dat zij de schijnbare 
werkelijkheid niet moeten verwarren met de èchte werkelijkheid. Ook moeten ze bereid zijn te 
erkennen dat ze een onjuist idee van de werkelijkheid kunnen hebben. Illusies zijn gebaseerd 
op foutieve waarnemingen van reële externe prikkels. In feite houden onze waarnemingen ons 
voor het lapje. Eerste oppervlakkige oordelen, gebaseerd op een foutieve waarneming of te 
vroege oordeelsvorming moeten dus zoveel mogelijk worden voorkomen. Leiding geven is dus 
tijd nemen om te voorkomen dat verkeerde besluiten worden genomen door goed te leren 
kijken.  
De modernste opvattingen over leiderschap gaan er bijvoorbeeld over dat de leider wel mag 
twijfelen, maar niet mag aarzelen. Wat is het verschil? Twijfel helpt je te herinneren dat je je 
denkpatroon op een bepaald moment moet veranderen. Aarzelen zorgt niet voor een goed 
vertrouwen, leiders moeten direct antwoord geven op een vraag. Je zou als leider 5-fasen 
moeten doorlopen: 1) twijfel aan alles, 2) onderzoek wat mogelijk is door beter naar de wereld 
te kijken, 3) divergeer door ruimte te geven aan zelfs de meest absurde ideeën, 4) convergeer  
door de meest veelbelovende ideeën te selecteren, 5) blijf voortduren evalueren (vgl. Luc de 
Brandere in Thinking in new boxes; een nieuw paradigma voor creativiteit). 
Niet alleen hoge bestuurders, zoals wethouders (zie boven) moeten om kunnen gaan met 
dilemma’s, paradoxen of illusies, dat geldt voor alle professionals die ‘werken aan de toekomst’. 
Elk van hen wordt dagelijks geconfronteerd met een grote portie onzekerheid, onduidelijkheid 
en ingewikkeldheid.  

In het programma kiezen wij voor een 
onderzoekende, bevragende en 
tegelijkertijd activerende aanpak 
(action learning), omdat dat naar 
onze mening de beste manier is om 
ingewikkelde maatschappelijke 
vraagstukken op te pakken.  Het 
inbrengen van kennis, ervaringen, 
films en inzichten van de deelnemers 
in een dialogische setting staat 
centraal. Dat betekent voortdurende 
interactie op het niveau van hoofd 
(argumentatie), buik (gevoel) en hart 
(wil) aan de hand van concrete 
casussen. Scharmer noemt dat het 
“spreken vanuit mijzelf als deel van 
het geheel”. Dat begint bij het leren 
geven van goede feedback en het 
open ontvangen van feedback; zaken 
die in onze debat- en overtuigcultuur 
niet vanzelfsprekend zijn.  
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Goede feedback is verfrissend en inspirerend en zet aan tot vervolgactie op weg naar 
verbetering, vernieuwing en uiteindelijk ook verandering. In onderstaande figuur een kort 
overzicht van respectvol communiceren, ofwel feedback kunnen geven en ontvangen. 
Feedback heeft dus heel veel te maken met je kunnen verplaatsen in de ander en veronderstelt 
een luisterend vermogen en reflexiviteit, bijna het proeven wat de ander vindt en dat aftasten en 
wegen.  

Naast luisteren, zijn ook observeren en interviewen  via het stellen van open vragen 36

eigenschappen van een goede dialoog, die via een rollenspel steeds weer geoefend worden en 
daardoor gaan behoren tot een tweede natuur. 

De Observant probeert veel te zien, is nieuwsgierig, maar bedwingt z’n 
oordeelsvorming. Immers, wie  oordeelt stopt met kijken (Boeddhistische wijsheid). Hij is 
opmerkzaam en merkt veranderend gedrag en houding op, reflecteert met respect op 
wat hij gezien en gehoord heeft en verslaat datgene dat hij heeft gezien feitelijk, maar 
‘met gevoel’. Verder probeert hij relaties tussen flarden informatie te leggen, vraagt om 
instemming met datgene dat hij heeft gezien. Op die manier openbaart zich de 
waarheid. 
De Luisteraar probeert veel te horen, is nieuwsgierig, maar bedwingt z’n 
oordeelsvorming. Hij laat goed doordringen wat gezegd wordt en probeert er 
tegelijkertijd achter te komen wat niet gezegd wordt. Hij beluistert de ondertoon, dat wat 
mogelijkerwijs bedoeld kan zijn. Pas geleidelijk gaat hij interpreteren en stelt tot slot 
open vragen over wat hij beluisterd heeft. Hij probeert tot voorlopige conclusies te 
komen over wat hij ervaren heeft en wat geantwoord wordt op de vragen. Ook hij vraagt 
om instemming en ook op deze wijze openbaart de waarheid zich.  
De Interviewer stelt vanuit z’n nieuwsgierigheid open vragen en bedwingt z’n 
oordeelsvorming. Wat at hij gehoord en gezien heeft zet hij om in schijnbaar voor 
de hand liggende vragen. Hij begint bij zaken op het operationele vlak (portfolio, gedrag/ 
houding naar stakeholders, kwaliteit werkprocessen), stijgt op naar het tactische niveau 
(strategie, waarden, leiderschap, visie) en vandaar naar het utopische niveau 
(positionering, missie, cultuur). Vervolgens vraagt hij door naar oppervlakkig gedrag, 
dieper liggende overtuigingen, verscholen waarden en uiteindelijk ook naar rol/identiteit. 
Hij formuleert aanknopingspunten over de diepste bron en motivatie. Vraagt om 
instemming over wat hem is opgevallen. Ook hier openbaart de waarheid zich in de 
dialoog. 

Kortom: feedback past dus in de sfeer van dialoog, van 
geleidelijk aan gewaar worden (sensing volgens 
Scharmer) en helpt los te laten en los te komen van oude 
ingesleten opvattingen en ideeën die in de weg gaan 
zitten. Feedback gaat vooraf aan de fase van presencing, 
het voor-voelen, blootleggen en betekenis geven aan de 
toekomst die zich voor de deelnemer met zijn casus 
aandient.  

Het rollenspel is niet alleen heel effectief in het kader van 
het voeren van een goede dialoog, maar is ook een solide 
grondslag voor strategisch handelen. Juist veel 
professionals als beoogde leiders van de toekomst 
moeten steeds weer kunnen schakelen tussen 
buitenwereld en eigen organisatiewereld en tussen 
inhoud en proces. 

 Ontleend aan: Hanneke Wouters, Frans Trommelen en Tjeerd Vrij (2003) Action learning: succesvolle aanpak voor jonge, talentvolle 36

professionals
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Een leider van de toekomst moet de vier rollen van verkenner, verkondiger, verzorger en 
verbinder leren beheersen. Deze vier rollen zijn ontleend aan de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur. Deze organisatie heeft de afgelopen jaren  meerdere onderzoeken gedaan 
naar strategisch beleid in relatie tot de professionalisering van verschillende functies binnen de 
overheid. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat strategie een verschillende connotatie kan 
hebben al naar gelang de context. Bij strategie binnen organisatieonderdelen van de overheid, 
of beter bij het in de praktijk brengen van strategie – strategiseren dus –, kan de inzet meer zijn 
gericht vanuit de inhoud dan wel het proces en vanuit externe oriëntatie of de interne oriëntatie. 

Een korte typering van deze vier rollen is op z’n plaats: 
• De Verkenner scant de horizon van de organisatie door gebruik te maken van 

toekomstverkenningen en scenariostudies. Ze zoeken de inhoudelijke randen van het 
domein en proberen de blik van de organisatie op te rekken. Ze combineren een lange 
termijn perspectief op de inhoud met het betrekken van kennis van experts en studies 
uit de buitenwereld bij de eigen organisatie.  

• De Verkondiger heeft een sterke politieke oriëntatie en bewaakt de strategische 
doelstellingen  van de organisatie door het integraal adviseren en bedienen van de 
politieke top op voorgenomen beleid of potentiële valkuilen. Ze zijn gericht op inhoud en 
proberen te ondersteunen in het ‘verkopen’ en ‘laten landen’ van de inhoudelijke 
boodschappen die intern zijn ontwikkeld.  

• De Verzorger creëert draagvlak voor strategie ontwikkeling in de beleidsorganisatie en 
draagt zodoende via de ontwikkeling van de reguliere organisatieonderdelen bij aan het 
strategisch gehalte van beleid. Zij borgen de waarden van een organisatie en 
verbeteren de interne processen waardoor de intern geproduceerde boodschap in 
kwaliteit toeneemt.  

• De Verbinder creëert netwerken tussen de organisatie en de buitenwereld door het 
onderhouden van contacten met burgers, bedrijfsleven en andere relevante 
stakeholders ter versteking van de externe oriëntatie van de organisatie. Ze richten zich 
op het organiseren en mogelijk maken van de processen waarmee kennis, kunde en 
ervaringen vanuit de buitenwereld voor de organisatie productief gemaakt kunnen 
worden.  

  

Kenmerk van onze aanpak, leermethode en wijze van kennis delen is de bevraging vanuit 
verschillende perspectieven. Complexe vraagstukken vragen om een open blik vanuit 
verschillende perspectieven, daarom proberen we in onze leercirkels de chaotische 
werkelijkheid te imiteren door zaken van verschillende kanten te benutten. Niet om een grotere 
chaos te creëren, maar juist om deze beter te verstaan. Deze multi-perspectiefbenadering 
speelt ook door in ons gebruik van verschillende kennisbronnen tijdens het hele leerproces. We 
maken gebruik van boeken, eigen E-books (boeksamenvattingen, bundel van samenhangende 
artikelen), verhalen, belevenissen, kranten, artikelen, films, blogs, groepsapp, onderzoek/
evaluatie, etc. allemaal gericht op versterking van de begrijp- en veranderkracht van de 
deelnemers wanneer ze weer terugkeren in hun eigen biotoop. 

 Pagina  !  van !65 66

Van inhoud naar 
proces

Van proces naar 
inhoud

Van buiten naar 
binnen

Van binnen naar 
buiten

Toekomstgerichtheid 
(Verkenner)

Samenhang in beleid 
(Verkondiger)

Externe kennisrelaties 
(Verbinder)

Interne kennisbenutting 
(Verzorger)



!
De verbinding - leiderschap en talentontwikkelingDe verbinding - leiderschap en talentontwikkeling

Beoogd en voorlopig eindresultaat 
Onze Why, ons motief om leercirkels te ontwerpen rond het thema Leiderschap en 
talentontwikkeling is gelegen in de paradox dat huidig leiderschap talentontwikkeling eerder lijkt 
te negeren dan te benutten. En dat in een tijd dat juist behoefte bestaat aan creativiteit en 
innovativiteit om complexe vraagstukken op te lossen. Kennelijk zijn er mechanismen die het 
optimaal benutten van talent in de weg staan. Een van de waarschijnlijke verklaringen is dat 
mainstream-leiderschap te veel wordt gezien als het managen van een organisatie (What-
vraag: handjes laten wapperen), zonder stil te staan bij de zin- en betekenisgeving (Why-
vraag). Met onze leercirkels willen we de Why-vraag weer nadrukkelijk agenderen, daarbij 
maximaal gebruikmakend van de talenten die in potentie aanwezig zijn.  
We hebben daarbij gekozen voor een levendig, flexibel, geïntegreerd programma op maat van 
de deelnemers. Binnen een zelf gecreëerd sociaal laboratorium integreren we denken en doen 
op speelse wijze. We schakelen steeds tussen datgene dat operationeel noodzakelijk is om 
strategisch-inhoudelijk te kunnen realiseren. Steeds reflecteren we op datgene dat zich 
aandient en wat voor gevolgen dat heeft voor het handelen. Voortdurend leren we de goede 
vragen te stellen, ‘lastig’ te zijn en door te vragen vanuit een vertrouwen in eigen vermogens en 
dat van de betrokken anderen. Soms komt de inspiratie uit een mooi theoretisch inzicht, dat 
vertaalbaar blijkt naar de praktijk, soms zal het omgekeerd gaan en blijkt de praktijk 
oplossingen te bieden die voorheen gekoppeld werden aan vragen waar zij niet op pasten, 
maar nu wel blijken te passen op nieuwe opgaven, juist door het verkregen inzicht in de theorie. 
Inspiratie als een AHA-mix van kennis en gevoel vormt de kern van het programma. Kernvraag 
is hoe kijken de deelnemers aan tegen een leercirkel met een doorlooptijd van vier maanden? 
Hebben zij hun leerdoelen behaald en hebben zij beweging weten te creëren in hun dagelijkse 
habitat?  

Onze evaluaties en gesprekken geven een duidelijk beeld te zien. Zowel deelnemer, als 
opdrachtgever als (be)geleider hebben een uitgesproken positief beeld van de leercirkel. De 
opdrachtgever is in nauwere verbinding komen te staan met z’n eigen (young) potentials, doet 
daar in toenemende mate een beroep op en gebruikt de deelnemers als voorhoedespelers in 
organisatieveranderingsprocessen. De deelnemers zijn geïnspireerd geraakt door het 
gedachtengoed van auteurs, begeleiders en collega-deelnemers. Zij bleken in staat zelf een 
slag te maken naar de toekomst, die zich aandient. Ze hebben geleerd anders naar de 
werkelijkheid te kijken en leggen daardoor meer de nadruk op Waarom, dan op het How of 
What. Bovendien is hun contactennetwerk uitgebreid en maken ze dankbaar gebruik van de 
inzichten van collega’s binnenshuis en buitenshuis. Ze  hebben geleerd een kritisch-
constructieve houding aan te nemen en zijn bereid in de voorhoede mee te bouwen aan iets 
nieuws. Zij zijn verantwoordelijk voor het verbreden van de kring van transitie en transformatie. 
Ook wij als begeleiders van het proces en geleiders van energie hebben genoten van de 
samenwerking met de deelnemers, onze co-piloten. We hebben veel gegeven maar ook veel 
teruggekregen. We blijven investeren in de verbinding om synergie tot stand te brengen en 
organisaties generatief te helpen ontwikkelen: als buitenboordmotor en fabrikant in kringen. 
Momenteel wordt door ons onderzocht op welke wijze de leercirkels doorwerken in de 
organisaties en in hoeverre ideeën en richtingen worden vertaald in andere visies, andere 
werkvormen, andere praktijken en een andere benadering van klanten en stakeholders. 
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