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Hebben en Zijn 
 
 
 

Op school stonden ze geschreven ......... 
 
 

Op school stonden ze op het bord geschreven, 
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn; 

hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven, 
de ene werkelijkheid, de andre schijn. 

 
 

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven. 
Is van de wereld en haar goden zijn. 
Zijn is, boven die dingen verheven, 

vervuld worden van goddelijke pijn. 
 
 
 
 

Ed Hoornik 
Uit: Stenen, 1939 

 
  



 
 

 



 

Ontdekkingsreis 
 
Dit boek is een verslag van een ontdekkingsreis geïnspireerd 
op het gedicht ‘Hebben en Zijn’ van Ed Hoornik. Deze 
ontdekkingsreis heb ik in de loop der tijd afgelegd in het 
onderwijskundige werkveld van leren en ontwikkelen. 
Regelmatig vroeg ik mij af of het gaat om het hebben van een 
ontwikkeling of in ontwikkeling. 
Je zou kunnen zeggen dat het eerste de kennis en 
vaardigheden van buiten naar binnen halen is en wat je leren 
zou kunnen noemen. Het tweede is de kennis en 
vaardigheden van binnen naar buiten halen en zou je 
ontwikkelen kunnen noemen. Beide aspecten komen in de 
artikelen aan bod. Beide uitgangspunten hebben hun waarde.  
 
Echter het leren en ontwikkelen staat niet op zichzelf. Zij 
krijgen hun betekenis door de context en de organisatie, 
waarin zij gebed zijn. Een context en organisatie die echter 
voortdurend in beweging is, vaak oncontroleerbaar en 
onvoorspelbaar.  
Het gaat om de wisselwerking in het spel tussen enerzijds 
leren en ontwikkelen en anderzijds hun context en organisatie, 
waarbij er ook nog een spanningsveld is van de controle van 
‘hebben’ en het spontane van ‘zijn’.  
 
De artikelen zullen je geen antwoord geven, maar zullen 
hopelijk een inspiratie zijn voor je eigen ontdekkingsreis. 
 
Andreas Jansen 
december 2016
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CONTEXT LEREN en ONTWIKKELEN 
 

Leren en ontwikkelen is niet los te zien van de context waarin dit gebeurt. Het 
kan de context van de veranderende samenleving zijn voor een bedrijf, of de 

context van het bedrijf voor een afdeling. De context bepaalt welke betekenis het 
leren en ontwikkelen heeft. Op het moment dat er echter veranderingen plaats 
vinden in de context, zal dit ook van invloed zijn op de betekenis en rol van het 

leren en ontwikkelen 
 

In het eerste gedeelte van het boek worden enkele veranderingen in de context 
aangegeven waarmee de afdeling Learning & Development rekening dient te 

houden. 
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Waar is de mens in de Circulaire Economie? 
Een vergeten groep! 
 
Natuurlijk is Circulaire Economie(CE) een uitvinding van de mens, want hij wil 
verspilling, vervuiling en uitputting voorkomen. De populariteit van CE groeit. 
De Sociaal Economische Raad zegt in zijn advies ‘Werken aan een circulaire 
economie: geen tijd te verliezen‘ (juni 2016)1

In de CE gaat het ondermeer om het in een kringloop realiseren van meervoudige 
waardecreatie (collectief, gedeeld en wederkerig) voor alle partijen in de 
samenleving en niet allen voor de aandeelhouders van bedrijven. 

. DE SER stelde daarin: ‘De 
circulaire economie is onomkeerbaar en broodnodig. Omdat grondstoffen 
simpelweg opraken, móet afval wel worden hergebruikt om de welvaart in stand 
te houden.’ 

 
Cirulaire Economie 
De CE is gericht op het tot stand brengen van een kringloop, 
waarbij gebruikte producten en voedsel weer terugkeren de 
kringloop. Vele bedrijven zijn daar ook mee bezig. Steeds meer 
stemmen gaan op om reeds in het design van producten en 
voedsel rekening te houden met de kringloop, door na te denken 
over levensduur, kringloop design, vermindering 
grondstofgebruik en logistieke vervuiling en gezamenlijke aanpak 
door bedrijfsketen. 
Afstemmen tussen alle partijen in de kringloop, innovatie en 
redesign zijn een noodzaak. 
Volgens Jan Jonker2

                                                      
1 Zie: https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2016/circulaire-
economie.aspx 

 zijn daarbij de materiële en biologische 
grondstofstromen de basis van een herontwerp. Dit herontwerp 
heeft ook grote invloed op de aard van de personele samenstelling 
en inzet. Bedrijven en projecten hebben nieuwe talenten en andere 

2 http://www.duurzaamnieuws.nl/business-modellen-voor-de-circulaire-economie-2/ 
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‘handjes’ nodig. Opgemerkt moet worden dat de productiemarkt 
in Nederland krimpt en dat de kennis- en innovatiemarkt groeit. 
We moeten dan ook niet vergeten dat deze kennis en innovatie 
door mensen wordt gegenereerd.  
Echter, de mens vergeet zichzelf als basis van ontwikkeling en 
transformatie in deze discussie en aanpak van CE. Vaak lijkt de 
mens of medewerker ook in het afvalputje van de economie 
terecht te komen en wordt de overheid met de ontslagen of 
overtollige medewerkers opgezadeld. Hoe mooi zou het zijn als 
we ook eens nadenken over de kringloop van mensen in het 
arbeidsproces. 
 
Cradle to Cradle 
Binnen het Cradle-to-Cradle-gedachtegoed worden al vele jaren de 
domeinen biosfeer en technosfeer onderkend. 
Naast deze twee materiële domein onderkent M. Smiers in zijn 
boek ‘Sociosfeer, veerkracht door waardevolle verbondenheid’3

Het domein van sociosfeer daagt ons uit het huidige lineaire 
denken, mechanisch organiseren en financieel denken om te zetten 
in cyclisch en non-lineair denken, natuurlijk organiseren en 
denken in meervoudige waardecreatie. 

 , 
de sociale Sociosfeer van de menselijke samenwerkings- en 
samenleefverbanden. 

De circulaire slogan van biosfeer is: ‘Afval is voedsel’ en die van 
technosfeer is: ‘Grondstof blijft hulpmiddel’. Deze slogans kunnen 
aangevuld worden met sociosfeer-slogan: ‘Talent blijft waardevol’. 
 

                                                      
3 Zie: Sociogroep.nl 
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Een sociale kringloop waarin vermogens, kwaliteiten en talenten 
van mensen van waarde blijven voor andere werk- en 
leefverbanden  en niet rechtstreeks in het afvoerputje van de 
samenleving terecht komen. 
 
Sociosfeer een duurzame innovatie 
Het concept sociosfeer roept de vraag op “Ja, maar hoe en wat 
moeten we dan doen in onze organisatie om dit te realiseren?. 
Welke innerlijke mindset, uiterlijk gedrag, vaardigheden en 
middelen zijn daarvoor nodig om in te spelen op circulaire en 
duurzame sociale ontwikkeling?”4

 
 

                                                      
4 Geinspireerd op artikel ‘Becoming a Leader Who Fosters Innovation’ door David 
Magellan Horth & Jonathan Vehar, Center for Creative leadership, 2014. 
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• Mindset  
Zonder de innerlijke overtuiging en wil gebeurt er niets en zal 
er geen transformatie naar sociosfeer plaatsvinden. Het begint 
met reflectie en introspectie van het eigen denken en de eigen 
waarden. In welke mate staan we open voor sociosfeer, delen 
we het gedachtegoed met elkaar en vertrouwen we elkaar. 
Principes die volgens de presentatie over het 
transformatietijdperk van Jan Bommerez5

• Uiterlijk gedrag 

 uiteindelijk tot een 
zichzelf vervullend organisme leidt; in dit geval tot een 
realisatie van sociosfeer. 

Een directie die medewerkers en managers toestaat hun kennis 
en bekwaamheden te gebruiken om hun doelen te 
verwerkelijken. Iedereen heeft bij sociosfeer een rol, van 
medewerker tot en met CEO en elk niveau heeft zijn eigen 
rollen en vaardigheden nodig, ongeacht de reeds ontwikkelde 
communicatie en teamvaardigheden. 

• Hulpmiddelen 
Ondersteuning door hulpmiddelen en technieken 
vereenvoudigt het proces van transformatie om tot een 
gemeenschappelijke sociosfeertaal te komen, alignement te 
creëren en commitment te kweken en te stimuleren. 6

 
 

Belangrijk is te zien dat deze drie aspecten in de organisatie al 
sluimerend aanwezig zijn en bewustwording slechts de eerste stap 
hoeft te zijn. 
 
  

                                                      
5 Zie: http://www.youtube.com/watch?v=0ozwoFMUWGc 
6 Zie pagina’s Aanpak, Instrumenten en Toepassingen op www.sociogroep.nl  

http://www.sociogroep.nl/�
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Transitielijnen 
Organisaties hebben volgens Knoster7 een strategie, structuur, 
cultuur, mensen, middelen en resultaten, waarop je kunt 
interveniëren. Alvorens daar aan te beginnen is het ven belang dat 
het concept sociosfeer ingang vindt en gemeengoed wordt. Om 
hiertoe te komen kent het domein van sociosfeer 5 transitielijnen8 
die eenvoudig9

 

 te implementeren zijn en focus en tevens beweging 
geven.  

 
 

• Organisarieinrichting: van een mechanistisch naar een ‘natuurlijk’ 
organisatiemodel. 

                                                      
7 Zie www.sociogroep.nl/instrumenten/quickscan. 
8 De vragenlijst, inclusief rapport, is gratis on-line in te vullen op website Sociogroep: 
www.sociogroep.nl 
9 Zo eenvoudig is het (blog 1 t/m 5): zie http://blog.sociogroep.nl/ 
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Een ‘natuurlijke’ organisatie werkt vanuit het principe van 
natuurlijk organiseren, gaat uit van overvloed en medewerkers 
zijn verbonden met missie en visie. 

• Mensbeeld: van ‘homo economicus’ naar een meer 
waardenomvattend mensbeeld. 
Organisaties met een meer waardenomvattend mensbeeld 
hebben een perceptie van Rijnlands 2.0–samenwerking, eigen 
kracht en diversiteit, gaan uit van delen = vermenigvuldigen 
en hun hoogste goed is bijdragen aan mensen. 

• Wijze van denken: van lineair naar circulair denken. 
Organisaties met een circulaire wijze van denken hebben een 
breed blikveld en gaan voor een kringloop aanpak, synergie 
van tegenstellingen en onderzoeken van het onbekende.  

• Leiderschap: van hiërarchisch naar emergente leiderschaps, inclusief 
persoonlijk leiderschap. 
In organisaties met een emergente vorm van leiderschap is 
men gericht op het vergroten van het eigen potentieel en 
algehele welzijn van de van de medewerkers waaraan leiding 
wordt gegeven. Leiderschap is daarbij niet alleen ‘iets van het 
management’, maar wordt nadrukkelijk ook gekoppeld aan 
persoonlijk leiderschap van medewerkers. 

• Focus op organisatie: van een intern naar een actieve extern 
gerichte blik. 
Organisaties met een actieve wisselwerking met de omgeving 
staan voor erkenning van wederkerigheid, verbinding met de 
(lokale) omgeving en hechten daar ook waarde aan. Zij hebben 
een grote integrale focus. 

 
Deze transitielijnen zijn niet los van elkaar te zien en moeten al of 
niet tegelijkertijd ‘aangepakt’ worden. Alleen dan kan het concept 
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sociosfeer als een sociale, duurzame, circulaire organisatie en 
samenleving worden gerealiseerd. 

 
Tot slot 
Er zijn al vele vormen van sociaal en duurzaam innoveren en 
organiseren. Je hoeft maar aan SEMCO in Brazilië te denken, of 
Buurtzorg en de coöperatie Schoongewoon in Nederland. 
Buurtzorg die haar kennis en ervaring reeds in China exploiteert. 
Of al deze initiatieven tot de Circulaire Economie behoren weet ik 
niet. Sociale innovatie en circulaire economie hebben nog een stap 
te zetten. Sociosfeer geeft daar in ieder geval voldoende 
handvatten voor. Er is geen tijd te verliezen willen we  circulair 
klaar zijn voor de toekomst door geen vermogens, kwaliteiten en 
talenten meer te verspillen voor de samenleving en deze blijvend 
in de kringloop inzetten. 
(november 2016) 
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Bedrijfscoöperatief leren (praktijk) 
Hoe kun je waarde creëren door anders te leren in bedrijven? 
 
In het vorige artikel over de theorie is aangegeven dat medewerkers de 
mogelijkheid dienen te krijgen om zich expliciet in hun praktijk te ontwikkelen, 
waarbij de dagelijkse bedrijfspraktijk expliciet aanwezig is. Niet voor niets leren 
medewerkers 70% in de praktijk, 20% door interactie en 10% formeel. Hier 
wordt een praktijk van bedrijfscoöperatief leren geschetst.    
 
Gezamenlijk door het glazen plafond 
Het management in een overheidsinstelling kreeg te maken met de 
bezuinigingen van de centrale overheid: meer doen met minder 
mensen. Anders werken was nodig. 
 
Het team van 50 medewerkers, verantwoordelijk voor proces- en 
applicatie wijzigingen in de keten, had de strategische vraag: ‘Hoe 
zorgen we ervoor dat we effectiever gaan werken en onze dienst in 
één keer goed opleveren binnen de keten, waarin de 
verantwoordelijkheden en belangen vaak op anders liggen’.  
 

 
 
Een eerste managementuitdaging was de vraag of een gebruikelijk 
aanpak als Agile / Scrum wel tot een effectieve samenwerking van 
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het team zou leiden. Gekozen werd om met het team in de eigen 
werkomgeving aan de slag te gaan. 
De hoofdlijnen van het transitieprogramma waren: het team leren 
samenwerken, samen leren vanuit kernkwaliteiten en competities, 
verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen, de 
productkennis niet als hoogste goed bestempelen. Het 
teammanagement neemt ook deel aan het programma.   
 
De uitwerking 
De uitwerking van het transitieprogramma begon met een 
persoonlijkheidsvragenlijst. In de teamgesprekken hierover heeft 
het team ervaren dat ieder mens een aantal kerncompetenties heeft 
die inzetbaar zijn tijdens verschillende fasen en rollen van een 
klantopdracht. Tijdens de teambuildingsessies hebben de 
medewerkers ervaren hoe zij problemen oplossen en resultaten op 
tijd/op maat bereiken; de juiste mensen inschakelen, 
verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig durven besluiten.  
 
De resultaten 
Door inzicht in je zelf te hebben en dat door te kunnen vertalen 
naar inzicht in het team en de organisatie, hebben we bereikt dat 
het team zelfstandig hun werkwijze en aanpak is gaan wijzigen.  
 
Het resultaat van deze aanpak is dat het team nog meer 
‘communicatief zelfsturend’ is gaan opereren, collegiale 
verhoudingen zijn verbeterd en versterkt. Ook het respect voor 
wat je aan persoonlijkheid meebrengt in plaats van wat je 
technisch kent heeft bijgedragen aan de verandering. Uiteindelijk 
heeft het team zich zelf door haar glazen plafond heen gedrukt. De 
herstelkosten waren gedaald en het werkplezier was toegenomen. 
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Ook heeft het management minder tijd nodig om het team te 
begeleiden in plaats van aan te sturen.  
 
Tijdens de uitvoering bleek dat het begeleiden door het 
management essentieel was. Als het team-management hierin niet 
was betrokken, had deze training niet succesvol kunnen worden 
afgesloten. Met CSV Company zouden we deze opdracht dan ook 
niet zijn aangegaan. 
 
Ten slotte  
De bovengenoemde praktijkcase laat zien hoe bedrijfscoöperatief 
leren in het bedrijf vorm gegeven kan worden, waardoor werken 
& leren meer met elkaar verweven worden. Herkenbaar in de 
leerinterventies zijn de strategische doelstellingen, de 
teaminteractie en de individuele verantwoordelijkheid. 
Leerinterventies die waarde kunnen creëren voor blijvend zakelijk 
succes door samen kleine stapjes te zetten. 
(maart 2015) 
 
Co-auteur: Remo Cantatore (www.csvcompany.nl) 

  

http://www.csvcompany.nl/�
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Bedrijfscoöperatief leren (theorie) 
Hoe kun je waarde creëren door anders te leren in bedrijven? 
 
Er wordt veel gesproken over het 70-20-10 leermodel, het praktijk gerichte leren, 
het strategisch leren e.d. Voor mij, als associate van CSV Company, is er meer 
dan dat! De interdependentie van bedrijven in ketens wordt steeds belangrijker. 
Dit vraagt om een andere aanpak van leren en wel het bedrijfscoöperatief leren.  
In deze blog schetsen wij een theoretisch kader voor bedrijfscoöperatief leren. In 
een tweede blog wordt ingegaan op de praktijk. 
 
Inleiding  
Leren in bedrijven heeft traditioneel als doel de medewerkers in te 
kunnen zetten voor maximale winstoptimalisatie en 
klanttevredenheid. Bedrijven willen steeds sneller en kwalitatief 
betere producten en diensten leveren. Dit wordt bereikt met leren 
voor het bedrijf én over het bedrijf in leerprogramma’s over het 
bedrijf, de markt en bedrijfsspecifieke producten worden met 
praktijk cases ergens buiten het bedrijf bij Business schools 
georganiseerd.  
Het leren en reproduceren van kennis heeft hierbij de overhand in 
plaats van het slimmer leren omgaan met de dagelijkse 
werkomgeving, de strategische waarde van je werk en 
verschillende rollen die je in diverse teams/afdelingen vervult.  
 
Bedrijfscoöperatief leren is een waardevolle kans  
Medewerkers willen de mogelijkheid krijgen om zich expliciet in 
hun eigen praktijk te ontwikkelen. Echter het gaat vanuit 
strategisch oogpunt niet alleen om de individuele medewerker of 
het eigen team, maar veeleer om samenwerken in de interne keten 
en/of de externe keten. 
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Wat in het bedrijf nodig is, zijn medewerkers die hun kwaliteiten 
onderzoeken om zo nieuwe wegen te vinden, antwoorden te 
vinden en slimmer leren na te denken.  
Zeker bij innoveren is een open, interactieve aanpak nodig om 
bestaande assumpties, principes en concepten binnen en buiten 
het bedrijf met elkaar ter discussie te stellen en tevens samen in de 
praktijk experimenten te realiseren. 
Door sociale bekwaamheden te ontwikkelen, je persoonlijke 
meerwaarde in een team en rollen te kennen, eigen vermogens 
binnen een strategisch kader in te zetten en de juiste houding te 
ontwikkelen wordt het team en de medewerkers en het bedrijf 
zakelijk succesvoller. 
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Niveaus van bedrijfscoöperatief leren 
Om strategisch samenwerken in de keten door sociale 
interdependentie tot bedrijfscoöperatief leren te verheffen is op 
strategisch-, team- en medewerkersniveau ondermeer nodig:   
 
Strategisch 

• duidelijke strategische bedrijfsdoelstellingen;  
• screening van projecten aan strategie;  
• ondersteuning van strategisch proces. 

Teamsamenwerking  
• wederzijdse reflectie en afhankelijkheid;  
• heterogene groepen (in- en externe keten);  
• sociale interactie in gedrag en houding.   

Medewerker  
• gelijke kansen op presteren en leren;  
• individuele verantwoordelijkheid in rollen;  
• tijd om te leren en te onderzoeken in het werk. 

 
De bovengenoemde elementen staan in zekere zin haaks op 
bestaande leerinterventies. Het bedrijfscoöperatief leren gaat 
verder dan het leren voor het bedrijf en leren over het bedrijf. Haar 
positieve bedrage ligt in het leren in het bedrijf door het direct en 
interdependent creëren van waarde voor blijvend zakelijk succes. 
Succesvol bedrijfscoöperatief leren geeft deelnemers sociale 
vaardigheden, interactief gedrag en open houding voor zowel 
binnen als buiten het bedrijf. Dus niet leren in 3 grote sprongen, 
maar leren door gezamenlijk vele kleine stapjes te nemen die 
uiteindelijk duurzaam zijn.  
(februari 2015) 
 
Co-auteur: Remo Cantatore (www.csvcompany.nl)  

http://www.csvcompany.nl/�
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Leren is an-sich strategisch! 
Strategisch leren is het paard achter de wagen spannen. 
 
De afdeling Opleidingen in bedrijven lijkt steeds meer terrein te verliezen en te 
worden geoutcourced. De oplossing die geboden wordt om als opleidingen te 
overleven is strategisch leren/opleiden. Is dit het paard (leren) achter de wagen 
(strategie) spannen? 
 
Strategisch Leren: de wagen 
Het klinkt zo mooi: “Als we nu leren aan de strategie van het 
bedrijf koppelen dan hebben we overlevingskansen”. Ja; dat is 
juist; je hebt overlevingskansen en ook niet meer dan dat! 
Natuurlijk staat leren, opleiden en ontwikkelen van mens en 
organisatie in dienst van de strategie van het bedrijf. Strategie is 
niets anders dan een wagen waarmee je de bestaande 
bedrijfskennis en -kunde kunt vervoeren. En natuurlijk is er niets 
mis met het aanleren van vaardigheden om bijvoorbeeld een 
lopende band te kunnen bedienen, of het leren van 
verkoopkennis/-vaardigheden van bestaande producten en 
diensten, omdat dit voor het realiseren van de strategie 
noodzakelijk is. Echter strategie wordt gemaakt op basis van oude 
kennis of soms geëxtrapoleerde kennis, waardoor je binnen het 
bekende lineaire denkkader blijft en dat is slechts een deel van het 
leren dat noodzakelijk is voor blijvend zakelijk succes. 
 
Voor duurzaam succes dient een bedrijf ook te innoveren of non-
lineair te denken. De onderliggende vraag is dan: waar liggen de 
nieuwe of andere kansen voor het bedrijf? Dit vraagt om inzicht in 
nog niet bestaande mogelijkheden, waar ook nog geen strategie 
voor is. 
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Leren is innoveren: het paard 
Een paard kan iets leren, maar een wagen heb ik nog nooit wat 
zien leren. Zo is het ook met strategisch leren; een strategie kan 
niet leren, maar mensen leren. 
De ontwikkeling van mensen zou dan ook in een bedrijf voorop 
moeten staan, zodat nieuwe inzichten ontstaan voor mens en 
bedrijf.  
Waarom is nieuw inzicht verkrijgen of leren dan zo belangrijk? Dit 
is belangrijk en noodzakelijk omdat elke productlevenscyclus van 
een product, dienst of marktconcept eindig is en je voor het einde 
een nieuw product, dienst of marktconcept moet introduceren in 
de markt. 
 

 
 

Door nieuw of ander inzicht kun je innoveren en zo een 
voorsprong op je concurrentie krijgen. Dit sluit aan bij een 
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uitspraak van Gunther Pauli10

 

: ‘Innovatie gaat niet om producten, 
processen of systemen, maar om leren’. Eerst leren en dan pas 
producten, productieprocessen en bedrijfssystemen verbeteren en 
ten slotte een bedrijfs- en marktstrategie uitdokteren om tot 
blijvend zakelijk succes in de markt te komen. 

Leren is strategie: paard & wagen 
Innoveren kun je pas als je de business , met name de nog 
onbekende mogelijkheden, onderzocht hebt. In feite leren door 
onderzoek te doen en nieuwe inzichten ontdekken. Dit is niet 
alleen voorbehouden aan de afdelingen marketing en 
productontwikkeling. Overal in het bedrijf werken mensen, die 
door hun onderzoekende instelling tot nieuwe inzichten kunnen 
komen voor het bedrijf. Zij hebben ook in- en externe netwerken, 
zodat kennis uitgewisseld kan worden. Tenslotte is de totale in- en 
externe kennis groter dan de kennis die reeds intern in het bedrijf 
bij medewerkers aanwezig is.  
Ook in de productieafdeling liggen er kansen om nieuwe 
alternatieve en unieke kansen te onderzoeken. Het opzetten van 
íntelligence based’ werkgroepen in bedrijven onder regie van een 
van de medewerkers (ongeacht niveau) is niet voor niets een 
opkomend verschijnsel. 
Dit vergt een organisatiecultuur waarin het leren van mensen een 
eerste noodzaak is of zo je wil de bedrijfsstrategie zou moeten zijn. 
Leren en opleiden is dan niet meer het paard achter de wagen 
spannen, maar het paard dat de wagen trekt. 
(oktober 2014) 
  

                                                      
10 Gunther Pauli. Zie: http://www.gunterpauli.com 
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Geld verdienen 
ZZP-er en geld verdienen 
 
Veel ZZP-ers beginnen hun bedrijf of bureau vanuit hun kennis en ervaring 
opgebouwd bij vroegere werkgevers, waarbij ze al of niet opdrachten van hun 
laatste werkgever meekrijgen. Dit kan een product (bijv. test, training) zijn of 
een dienst (bijv. advisering) of kennis (bijv. ICT-expert of logistiek expert). Men 
begint gewoon zonder na te denken hoe men zich in de markt wil positioneren. 
Dit maakt nogal een verschil uit op de manier waarop men geld verdient. Gaat 
men voor een kostprijs werken of laat men zich ook voor de extra service betalen, 
om maar niet te spreken voor zijn unieke authentieke kennis. Wat voor transactie 
gaat de ZZP-er aan met zijn opdrachtgever of klant? 
 
De prijs 
De prijs voor een transactie is opgebouwd uit 
 de kostprijs van een product 
 de kwaliteit van het product (toegevoegde waarde) 
 de identiteit van het product (de marktwaarde) 

 
De ‘juiste prijs’ moet men niet in absolute zin zien, maar relateren 
aan de opbouw van de prijs. Waarvoor is de klant bereid te 
betalen, voor de kostprijs, voor de toegevoegde waarde of voor de 
marktwaarde die deze ervaart? 
 
Transacties spelen zich af in drie marktsystemen en daar hoort een 
andere prijsopbouw bij. De gekleurde kromme lijnen in het 
onderstaande scherm geven deze opbouw weer. 
In de commoditymarkt verdient men geldt hoofdzakelijk op basis 
van de kostprijs, terwijl men in de identitymarkt dat geen rol 
speelt en men geld verdient op basis van de marktwaarde. 
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groen = de kostprijs van een product 
blauw  = de kwaliteit van het product (toegevoegde waarde) 
rood    = de identiteit van het product (de marktwaarde) 
 
De markten 
In de commodity-markt bepaalt de kostprijs voor het grootste deel 
de prijs, de marge is klein, hier geld het economisch paradigma. 
Hier wordt het spel van de scherpste prijs gespeeld. De inkopers 
zullen als eerste de toegevoegde marge er af proberen te krijgen en 
zelfs onder de kostprijs te komen en daardoor de scherpste prijs 
bedingen. Denk hierbij aan de supermarktoorlog. 
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Om de producten in de commodity-markt  te verkopen dien je als 
aanbieder actief en soms agressief je klanten te benaderen. De 
klant komt niet zomaar naar jouw als aanbieder toe, maar jij, als 
aanbieder dient naar de klant te gaan. Hier geldt het economisch 
paradigma van laagste prijs en kleine winstmarges. Hier zijn 
feitelijk geen mensen in beeld, men doet meestal zaken op papier, 
een scherpe kostprijs is het enige dat telt. Hier wordt geld verdient 
met de laagste prijs op basis van ‘vaste’ prijslijsten. 
In de convenience-markt is het aandeel van de kostprijs veel 
minder geworden en bepaalt de toegevoegde waarde voor het 
grootste deel de prijs, de marge wordt daardoor groter, hier geld 
het psychologisch paradigma. Een goed voorbeeld is de 
toegevoegde waarde door het toepassen van een exclusief design, 
zoals de Alessi koffiekan. 
Om de producten en diensten in de convenience-markt te 
verkopen blijkt dat de klant en aanbieder allebei elkaar op zoeken 
voor persoonlijk contact, waarbij bij toenemende convenience en 
kwaliteit de klant meer bereid is naar de aanbieder toe te komen 
en daarvoor ook te betalen. Hier is de klant wel in beeld, maar 
heeft nog geen gezicht; er is eerder sprake van doelgroepen, 
markten of klantprofielen, waarop producten afgestemd worden. 
De gewenste toegevoegde (convenience)-waarde voor de 
doelgroep is bepalend voor de prijsstelling. Hier wordt geld 
verdient door uur- of projectfacturering op basis van uur- of 
dagdeeltarieven. 
 

“De prijs die de vrager bereid is te betalen, wordt bepaald door allerlei 
economische factoren die zijn ingebed in zingevingsfactoren. Iemand 
betaalt een prijs omdat het past in zijn zinsysteem. 
De prijs die aanbieder en koper uiteindelijk overeenkomen, weerspiegelt 
de zin die aan het artikel gekoppeld wordt in het zinsysteem. En meer 
dan dat. De prijs gaat een actieve rol spelen in het dynamische proces, 
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dat zingeving is. Daardoor is de markt meer dan een 
uitwisselingsmachine van goederen en diensten. De markt is ook een 
zingevingsmachine. 
Van deze zinfactoren wordt in de wetenschap der economie 
geabstraheerd. Ze worden als ‘subjectieve preferenties’ buiten de 
redenering gehouden. Maar omdat in de zineconomie zingeving en de 
wetten van vraag en aanbod steeds meer vervlochten raken, is het 
noodzakelijk met de zinfactoren rekening te houden.” 
Uit: Zineconomie; M. B. ter Borg, uitg. Scriptum Management, 2003, 
pag. 84 – 85. 

 
In de identity markt  bepaalt de marktwaarde de prijs. Er is dan 
geen relatie meer met de kostprijs, maar wél met de marktwaarde 
die de klant ervaart, hier geldt het filosofisch paradigma. De 
authentieke marktwaarde die bekend geworden is bij de klant 
door de lezingen, boeken, artikelen en presentaties bij de klant De 
winstmarge is dan het grootst. 
Om de diensten in de identity-markt te verkopen blijken de 
klanten en relaties naar de aanbieder te komen en kan de 
aanbieder als het ware vragen wat hij wil voor zijn dienst. De 
relatie is hier persoonlijk vertrouwen, omdat de klant vindt dat je 
hem of haar iets waardevols te bieden hebt in de vorm van 
commerciële contacten, vernieuwende know how, kansrijke 
ideeën, concepten, rituelen etc. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
Clinton die voor een astronomisch honorarium een lezing over de 
internationale politie komt geven. Je wil dit toch koste wat kost 
meemaken. De ruilwaarde zit hem in niet in het product, maar in 
de te verwachten inspiratie. Het is dus de kunst om een zo groot 
mogelijke ruilwaarde te creëren. Hier wordt geld verdient door 
honorariumfacturering op basis van de persoonlijke marktwaarde. 
(december 2011)  
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Na Ajax 2.0, nu Ajax 3.0 
 
De managementproblemen bij Ajax kunnen alleen opgelost worden als begonnen 
wordt om als een organisatieadviseur naar de essentie van het probleem te kijken. 
De essentie ligt natuurlijk niet in de organisatie zelf, maar in de ontwikkeling 
van het voetbal zelf. 
 
Ajax 2.0 
De meeste clubs hanteren de laatste 15 jaren een bepaald 
voetbalsysteem; zoals het 3-4-3 systeem al of niet met punt naar 
voren of naar achteren. Of het kerstboomsysteem. etc. De 
magistrale van Gaal is een uitstekende trainer om spelers beter te 
maken in het uitvoeren van deze systemen.  
Voetbalsystemen die er op gericht zijn om problemen te 
voorkomen of efficiënt en effectief systematisch op te lossen, 
waarin bezit van en controle over de bal het uitgangspunt is. Het 
Ajax-voetbaltijdperk 2.0. 
 
Ajax 3.0 
Het voetbal is de laatste jaren geëvolueerd, zoveel sneller 
geworden en speelt zich in een veel kleinere ruimte op het veld af. 
Het grote voorbeeld is hierbij natuurlijk Barcelona. Spelers worden 
geacht sneller in een kleinere ruimte te zien waar de kansen liggen.  
Dit vraagt om spelers met grote persoonlijke voetbalkwaliteiten, 
die los van de voetbalsystemen slimmer zijn dan de tegenstander. 
Beter is niet genoeg; voetballers moeten slimmer in de kleinere 
ruimte opereren. Er is geen sprake meer van systeemvoetbal dat 
problemen voorkomt, maar van netwerkvoetbal dat kansen 
creëert, waarin vertrouwen het uitgangspunt is. Het Ajax-
voetbaltijdperk 3.0. 
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Zien van het spelletje 
Netwerkvoetbal kun je niet leren, maar is elk moment zien wat het 
voetballen voor actie nodig heeft; is meer volgen dan actief zijn. 
Het waarnemen tijdens het voetballen is dan belangrijker dan alle 
trainingen en tactieken bij elkaar. Johan Cruijff zei daarover: ‘Je 
gaat het pas zien als je het door hebt.‘ 
Als organisatieadviseur zou ik met deze voetbalconstatering 
vervolgens kijken hoe de organisatie aangestuurd dient te worden. 
Hoe dient de opleiding tot slimmere spelers te worden? Welke 
trainers kunnen de spelers naar Ajax 3.0 opleiden? Dit vraagt om 
een innovatieve aanpak. Een innovatieve aanpak, die door Johan 
Cruijff in zijn visie was neergelegd en op de Toekomst wordt 
uitgevoerd. 
 
Hoe zou dit Ajax 3.0 het beste kunnen faciliteren? Waar zou 
management innovatiesubsidie voor Ajax 3.0 kunnen krijgen? 
Alleen vanuit een gezamenlijke visie, gedeeld door iedereen, 
kunnen dergelijke en andere vragen gesteld en beantwoord 
worden. 
(november 2011) 



inspiraties leren & ontwikkelen 

24 
 

Organizational Emotion Architecture (1) 
 
‘It’s lonely at the top’ is een veel gehoorde uitspraak in de top van een bedrijf. 
Eenzaamheid, doordat men in feite de onderneming niet rechtstreeks kan sturen, 
zoals een manager van een business-unit, die werkelijk contact heeft met de 
werkvloer. Toch lijkt deze eenzaamheid niet voor niets te zijn. Het is ook een 
kracht die in het hele bedrijf voelbaar is. Het is juist de kunst van de directeur om 
deze kracht in het hele bedrijf te laten voelen, stromen en om zelf deze 
energiecentrale of dit krachtenveld in stand te houden. 
Een goed voorbeeld van deze kracht is Ghandi. Op de vraag ‘hoe zo’n fragiel 
mannetje het machtige Engelse leger kon verslaan?’ antwoordde Gandhi ‘door bij 
mijzelf te blijven’. 
Gandhi inspireerde vele mensen en wist een gigantische energie op gang te 
brengen door bij zichzelf te blijven, maar niet zonder te focussen op het doel van 
de bevrijding van de Indiërs, waarvoor vele acties gevoerd moesten worden. 
Ook een organisatie of onderneming heeft met de doelstellingen te maken en de 
energie om dat te realiseren. Dit artikel richt zich op de energie en daarmee 
gepaard gaande emoties in een organisatie. 
 
Zingeving 
Laten we allereerst kijken waarom we iets willen ondernemen; wat 
onze drijfveren zijn. We organiseren samen met anderen 
activiteiten, omdat we er allemaal ‘beter’ van worden. Of we 
beginnen een onderneming, omdat we een product of dienst 
willen produceren dat waardevol is voor een ander, die er iets 
voor over heeft (meestal geld). Het waardevolle dat we zoeken kan 
door diverse drijfveren worden bepaald. Drijfveren (denkend aan 
Maslov), zoals fysieke behoeften, veiligheid, een sociale omgeving, 
zelfbevestiging en tenslotte een zinvolle zelfactualisatie. In dit 
artikel gaan we ervan uit, dat men vanuit een zingeving 
(zelfactualisatie) een identiteit ontwikkeld om zich binnen een 
sociale groep te gedragen en daarvoor zijn kwaliteiten inzet.  Dit 
geldt zowel voor een individu als organisatie. 
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De drijfveren zijn ook 
weer terug te vinden in 
de diepere oorsprong 
van een organisatie; 
behoren tot het 
verborgen programma 
(ondermeer tacit 
knowledge/intelligence) 
van een organisatie. 
Sommige organisaties 
halen hun bestaansrecht 
uit het produceren van 
fysieke producten 
(Philips. Unilever), 
andere organisaties uit 
het zijn van een intermediair (Albert Heijn, Randstad) en andere 
vooral door hun identiteit (Evangelische Omroep, Greenpeace, 
Boeddhisme). Meestal spelen meerdere drijfveren een rol. Op een 
of andere manier hebben al deze bedrijven een bepaalde vorm 
aangenomen, met een eigen werksfeer en krachtenveld, waar de 
een zich wel en de ander zich niet toe voelt aangetrokken.  
 
Business energie 

Einstein heeft het zo mooi weergegeven in zijn formule E=Mc2. 
Alle materie is niet alleen vorm, maar ook energie. Ook in 
bedrijven en organisaties kunnen we deze twee aspecten 
terugvinden. Elk bedrijf heeft wel een businessplan, waarin een 
missie, visie, strategie en doelstelling wordt verwoord. Sommige 
bedrijven gebruiken daar een model als INK of EFQM voor, om 
het nog mooier vorm te geven. Niets mis mee, is ook nodig om te 
weten waar men heen wil en hoe men dat wil bereiken. Mijn 
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ervaring is dat deze rapporten of  plannen vaak in een lade 
verdwijnen en na een jaar weer tevoorschijn komen. Je vraagt je af 
of het wel leeft bij de medewerkers in de organisatie. Natuurlijk 
leeft het, maar dat ligt niet zozeer aan het businessplan, maar 
veeleer aan de betrokkenheid of het engagement van de 
medewerkers en management.  
 

 
 

Ook de verantwoordelijkheid voor een onderwerp uit het 
businessplan zorgt ervoor dat het betreffende onderwerp wordt 
gerealiseerd. Dit wil echter niet zeggen dat men er voor gaat, maar 
eerder als een deel van zijn taakomschrijving ervaart of dat men 
bang is om een slechte beoordeling te krijgen. Hier raken we een 
essentieel aspect van de business aan. Hoe ziet het werk, het 
resultaat ervan en de uitvoering eruit als men werkelijk 
emotioneel betrokken is en hoe ziet het eruit als men het als een 
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noodzakelijk kwaad of ‘het hoort er nu eenmaal bij’ ziet? 
Betrokken, omdat de organisatie deugden (en waarden) ook 
refereren aan jouw persoonlijke deugden (en waarden). 
Greenpeace kon alleen ontstaan door de inzet en het engagement 
van groene activisten. 
 
Het geeft in ieder geval meer energie als men er bij betrokken is; 
ook als het toevallig tegen zit. Er is sprake van een ander klimaat 
of energie in de organisatie, terwijl men nog steeds uit gaat van 
hetzelfde businessplan. Betrokkenheid lijkt geen energie te kosten, 
maar juist energie te geven en er ontstaat een soort krachtenveld, 
een flow. Een krachtenveld, waar men bij wil horen. Hoe doe je 
dat; hoe genereer je als organisatie een krachtenveld? 
 
Krachtenveld 
Wie kent niet die persoonlijkheden, waarvan je zegt hij dat is een 
authentiek of inspirerende iemand. Neem bijvoorbeeld A. Fokker 
of Plesman. Voorgangers op het gebied van de luchtvaart. 
Inspiratiebron en tegelijkertijd grondleggers van een hele 
bedrijfstak, waar we heden ten dage nog profijt van hebben. 
 
In ieder geval waren het onafhankelijke geesten, die goed hun 
verhaal aan anderen konden overdragen en een bevlogenheid 
hadden die een groter doel leken te dienen. In feite mensen die 
hun persoonlijke streven opzij konden zetten en zich ten dienste 
stelden van, zich overgaven aan een groter belang. Zo wilde 
bijvoorbeeld Henri Ford graag dat mensen zich gemakkelijk, snel 
en goedkoop konden verplaatsen van de ene plek naar de andere; 
en met deze gedachte in het achterhoofd heeft hij de T-Ford 
ontwikkeld.  
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Een krachtenveld, zoals een organisatie, lijkt uit een eerste impuls 
te ontstaan, een soort overgave te zijn aan iets a-materieels. Een 
dienstbaarheid aan een grotere dimensie dan men zelf is; waar 
tegenover men zich alleen bescheiden kan opstellen. Men is 
eigenlijk ook afhankelijk (beter gezegd niet-onafhankelijk) van de 
energie die een dergelijke impuls met zich mee brengt; men wordt 
als het ware voortgedreven, waarbij men geen besef van tijd en 
ruimte lijkt te hebben. Hoe groot dit energieveld of flow gaat 
worden is meestal niet te voorzien. Sommige krachtenvelden 
werken nog steeds, zoals de Orde van Franciscanen of General 
Electric. Andere zijn alweer ter ziele, zoals Fokker of Enron. 
 
Uiteindelijk gaat energie niet verloren, maar kan wel andere 
vormen aannemen. Wat zorgt er nu voor dat een energieveld 
verandert? Het hele emotionele veld van angsten, boosheid, 
verdriet, vreugde en geluk komt om de hoek kijken en het 
energieveld vermindert of vermeerdert van kracht. Overigens 
hoeft angst niet negatief te zijn; wanneer je de straat oversteekt 
verhoogt het de oplettendheid. En boosheid kan juist extra energie 
vrijmaken, die opbouwend kan zijn. 
 
De innerlijke houding, dat zich op het geestelijk, psychologisch 
niveau afspeelt, speelt een grote rol in de dynamiek van een 
proces. Heeft men een open of gesloten houding. Heeft men een 
interne of externe ‘locus of control’. Alles is voortdurend in 
beweging en verandert; staat men hiervoor open of niet; met 
andere woorden is men bereid om zich te blijven verwonderen of 
te blijven onderzoeken naar wat nodig is. Is men bereid naar de 
eigen rol en verantwoordelijkheid te kijken en niet in de 
slachtofferrol te stappen. Dit wordt ook wel ‘out of the box’ 
genoemd. De samenwerking van Heineken en Krups met de 
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thuistap is een voorbeeld van twee bedrijven die de moed hadden 
om over hun eigen grenzen te stappen. 
 
Na de innerlijke houding komen de concretere gedachten in de 
vorm van deugden aan bod. Op een of nadere manier sluipen er 
ideeën, gedachten in die vinden dat het zo goed gaat, of dat het 
anders moet. Ook hierbij geldt dat sommige deugden het 
energieveld ondersteunen. Denk bij de Orde van de Franciscanen 
aan de liefde voor de waarheid of geweldloosheid. Echter wanneer 
deze liefde voor de waarheid tot een koker-visie leidt, wordt het 
energieveld ondergraven. Focus op discipline lijkt bijvoorbeeld bij 
General Electric van grote waarde te zijn. Een overmatige 
discipline werkt echter averechts, want dat onderdrukt uiteindelijk 
je eigen onderscheidingsvermogen en creativiteit. 
 
Organizational Emotion Architecture 
Vele bedrijven en organisaties hebben een soort Business 
Architecture (blauwdruk) als een leidraad om hun business vorm 
te geven. Wordt het voor bedrijven en organisaties niet eens tijd 
om aandacht te gaan besteden aan een Organizational Emotion 
Architecture (rooddruk), waarin naast de Business Architecture 
aandacht besteed gaat worden aan de emoties en energie die in 
een bedrijf aanwezig zijn en van grote waarde voor het welslagen 
van de uiteindelijke doelstellingen van een bedrijf of organisatie. 
 
Het gaat bij Organizational Emotion Architecture niet om het 
persoonlijke emotionele ontwikkeling, maar de emotionele 
ontwikkeling van de organisatie. Tegenwoordig wordt er door 
medewerkers in privé-tijd, maar ook in leiderschapstrainingen 
steeds meer aandacht besteedt aan de persoonlijk emotionele 
ontwikkeling. Hoe beïnvloed je, als directie en management, 
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echter het energieveld en de emotionele beleving van de 
organisatie? Kun je emoties van de organisatie ook meten? Hoe 
dien je emotiemanagement voor de organisatie in te richten?  
In een tweede artikel willen wij ingaan op diverse aspecten van 
Organizational Emotion Architecture. 
(december 2009) 
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Organizational Emotion Architecture (2) 
 
In het vorige artikel hebben we gesproken over niveaus van drijfveren van 
mensen (Maslov) en het onderscheid tussen energie geven en vorm geven aan 
activiteiten, waarbij we dit hebben toegespitst op organisaties. Energie geven 
heeft met flow, emoties, houding en gedrag te maken, terwijl vormgeven in 
organisaties op het hoogste niveau te maken heeft met missie, visie, strategie en 
doelstellingen. 
In de Business Architecture wordt de vorm van de organisatie vast gelegd. Aan 
het einde van het artikel hebben we de vraag gesteld ‘Wordt het geen tijd om ook 
een Organizational Emotion Architecture te ontwerpen’. In dit tweede artikel 
gaan we dieper op de Organizational Emotion Architecture in. 
 
Organizational Emotion Architecture 
Hoe gaat het management om met energie in de organisatie; of te 
wel met flow, emoties, houding en deugden (en waarden) in de 
organisatie? En hoe zit het hiermee op de verschillende niveaus 
van de organisatie? Hiermee zeggen we niet dat missie, visie, 
strategie e.d. niet belangrijk zijn. Het is echter niet ons 
uitgangspunt, wel een aanknopingspunt. 
 
Organizational Emotion Architecture is een soort netwerk op 
diverse niveaus in de organisatie, om van daaruit de 
businessenergie te laten stromen. Eenvoudig kun je zeggen dat de 
mensen (directie, leidinggevenden en medewerkers) zorgen dat de 
energie blijft stromen in de organisatie; het zijn de energiedragers. 
Met deze energiedragers is ook het niveau en mate van 
verantwoordelijkheid in de organisatie aangegeven. 
 
Directie en management is voor de gehele organisatie 
verantwoordelijk en dient vanuit deze rol de flow te laten stromen, 
door zich volledig over te geven aan de business zelf (‘het bedrijf 
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is mijn werk’). Het gaat er hierbij niet om of medewerkers (de 
ander) de directie aardig vindt of niet. De directie bewaakt als het 
ware de emotionele broncode.  
De leidinggevenden hebben 
een andere rol, zijn de emotie 
managers en dienen zich met 
name op de emotionele 
impulsen en weerstanden 
tussen en van medewerkers 
in de afdeling te richten. 
Voor medewerkers is focus 
op de eigen werkzaamheden 
van groot belang om de 
energie te laten stromen. 
Natuurlijk is een directielid ook medewerker en dient deze zich 
ook te focussen; echter zijn rol en verantwoordelijkheid is anders, 
is er meer om de energiebron van de business te zijn. Daarnaast 
zijn individuele medewerkers ook een energiebron, echter voor 
hen is het belangrijkste om zich op het concrete werk te richten. 
 
Emotionele broncode 
In het eerste artikel hebben we aangegeven dat energie en vorm 
twee verschillende hoedanigheden van eenzelfde fenomeen zijn 
van de organisatie. E. Schein verbindt deze twee hoedanigheden in 
zijn cultuurbenadering. Hierin wordt aangegeven dat in een 
bedrijfscultuur de verschillende lagen congruent met elkaar 
dienen te zijn. E. Schein spreekt daarbij over zichtbare artefacten, 
uitingen van beleden deugden (en waarden) en onbewuste 
onderliggende overtuigingen. Wij voegen hier de emotionele 
broncode aan toe, die kleur geeft aan de onderliggende 
overtuigingen.  
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Uit ondermeer de marketing weten we dat artikelen en producten 
een eigen emotionele waarde hebben los van de drijfveren van 
koper en maker. Elk product heeft door zijn vorm een emotionele 
waarde; deze kan eventueel neutraal zijn. De beleving van het 
product wordt beïnvloed door de kijker oftewel door de 
onderliggende drijfveren van de kijker. U vindt de auto (bijv. 
Volkswagen polo) van uw buurman niet mooi. Niet omdat u de 
auto niet mooi vindt, maar omdat u uw buurman een vervelend 
persoon vindt. 
In de Organizational Emotion Architecture zijn we niet zozeer 
geïnteresseerd in de artefacten, vormen, maar veeleer in het 
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onderliggende energieveld met zijn emoties. Wij noemen dit de 
emotionele broncode en verstaan daar zowel de emotie zelf als de 
flow of beweging onder. 
Flow is eigenlijk in verbinding zijn iets; is eenheid ervaren. Een 
bekend voorbeeld is de zogenaamde ‘wave’ in voetbal stadions, 
waarbij iedere individuele toeschouwer zich schikt of voegt naar 
de collectieve publieksuiting van bijvoorbeeld blijdschap. 
 
De vraag die zich dan wat organisaties betreft voordoet, is ‘Wat is 
de emotionele broncode van een organisatie?’ en wat blokkeert in 
de organisatie als het ware deze emotionele broncode? 
Er zijn Nederlandse organisaties die noemen zichzelf ‘hot and 
spicy’. Dit zou je als een vorm van emotionele broncode kunnen 
noemen. Het zou een subtiele vertaling van element vuur kunnen 
zijn. Uitgaande van de vijf basisemoties angst, verdriet, boosheid, 
vreugde en geluk, zou ‘hot and spicy’ een mengvorm van 
boosheid en vreugde kunnen zijn. Echter wat zorgt ervoor dat 
deze emotionele broncode vaak niet volledig tot zijn recht komt en 
in sommige gevallen zelfs doorslaat? En hoe gaat het management 
hier mee om? 
 
Emotionele paradigma’s 
Flow en emoties stromen soms niet, zijn ‘stroperig’ of ‘hyper’. Als 
je het kantoor van een organisatie binnenkomt, dan denk je, voel je 
wat is het hier toch duf, zwaar of licht. Op een of andere manier is 
in de loop der tijd in de organisatie een klimaat, sfeer ontstaan dat 
je emotioneel paradigma zou kunnen noemen. Zo’n emotioneel 
paradigma heeft de organisatie ergens gebracht, maar kan ook een 
struikelblok, hindernis, sluier tot verdere ontwikkeling van de 
organisatie zijn. Het is natuurlijk voor een creatief reclamebureau 
fantastisch om als creatief bekend te staan. Echter wanneer het 
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reclamebureau doorslaat, heeft het geen oog meer voor de 
werkelijkheid. Het wordt als het ware hypercreatief en de boel 
gaat stagneren. 
 
Emotionele broncodes, zoals angst, verdriet, boosheid, vreugde en 
geluk zijn te vertalen naar emotionele paradigma’s. Emotionele 
paradigma’s zijn een soort uitgangspunten of deugden (en 
waarden), van waaruit men denkt en voelt. De emotionele 
paradigma’s zijn o.a.:  
 

• Eén gelukkige familie: Wij zijn een grote en gelukkige 
familie. Als iedereen in de organisatie maar gelukkig is, 
dan gaat het goed. Alsof dit reëel is en alsof ongelukkig 
zijn geen functie zou kunnen hebben. Een dergelijke 
organisatie moet oppassen zichzelf niet voor de gek te 
houden en te denken dat alles goed gaat als iedereen zich 
maar overgeeft en uitslooft voor de organisatie. 

• Hoera, wij weten hoe het zit: Als we nu alle feiten op een 
rijtje hebben dan kunnen we een goed oordeel vormen. 
Echter oordelen over de toekomst is onmogelijk met feiten 
uit het verleden, omdat elke situatie weer anders is. De 
Beatles  waren door diverse impresariaten afgewezen, 
omdat ze niet pasten in de toenmalige muziekbeleving. 
Soms moet je het proces zijn gang laten gaan en niet 
aanraken of beoordelen. Laat je meedrijven op het plezier 
dat je er reeds aan beleeft en vertrouw op de afloop. 

• Geen verdriet, gewoon even de zaak precies op een rijtje: 
Als we nu maar kennis van zaken hebben, dan kunnen we 
eindelijk beginnen.. Meten is ook niet altijd weten. Over het 
algemeen blijft er een onbekende factor over of kan men 
niet alles overzien en is er meer moed nodig dan nog meer 



inspiraties leren & ontwikkelen 

36 
 

kennis. Probeer de zaak niet te vervalsen als je iets niet 
weet, want later krijg je er verdriet van. 

• Ontevreden gevoel en boos: Als we nu maar de financiële 
middelen hebben dan hebben we even lucht en kunnen we 
weer gaan innoveren. De kost gaat meestal voor de baat 
uit. Wees tevreden met wat je hebt en probeer niet alleen 
nog maar meer te verzamelen. Hoe groter de verzameling 
hoe groter de kans dat je boos wordt omdat je het niet kunt 
realiseren. 

• Bang, dat het product niet goed is: Als we nu nog even 
door gaan met ontwikkelen dan hebben we als eerste een 
perfect en origineel product of artikel. Beter is dan de 
vijand van goed. Steel ook niet de ideeën van een ander, 
zorg ervoor dat je eigen ideeën zo origineel en zuiver 
mogelijk zijn. 

 
Deze emotionele paradigma’s zorgen ervoor dat organisaties blind 
worden voor de werkelijkheid; dat ze alleen maar door één 
bepaalde bril naar de werkelijkheid kunnen kijken. De zaak 
gewoon even op een rijtje zetten, eigenlijk voortdurend op een 
rijtje zetten en vervolgens vergeten dat de medewerkers in een 
toenemende stress terecht komen en al hun energie verspillen. 
 
Atelier 
De Organizational Emotion Architecture is een dimensie die 
voortdurend aandacht in de organisatie verdient. Heeft ook 
voeding van management nodig van hoog tot laag. Net zo als we 
aandacht besteden aan het businessplan, dient ook aandacht aan 
de emoties in de organisatie besteed te worden. 
Een atelier is een mogelijkheid om via een cascademodel op 
diverse niveaus te bepalen wat de emotionele broncode en 
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emotionele paradigma’s zijn en hoe men, als management, daar 
mee om wil gaan. Een dergelijk atelier is niet zozeer een plek om 
zijn kunde of kunstjes te tonen, maar veeleer een ruimte voor het 
management om de kunst van het businessleven te onderzoeken 
en te vitaliseren. Om paradigma’s te zien en dichter bij de 
emotionele broncode terecht te komen en deze vervolgens om te 
zetten in te behalen resultaten. In een laatste 3e artikel gaan we 
verder in op meten en bepalen van emotionele broncode van de 
organisatie. 
(december 2009) 
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Organizational Emotion Architecture (3) 
 
De Organizational Emotion Architecture is een dimensie die voortdurende 
aandacht in de organisatie verdient. Heeft ook voeding nodig van hoog tot laag. 
Net zo als we aandacht besteden aan het businessplan, dient ook aandacht aan de 
emotionele en energie architectuur besteed te worden. 
Een atelier is een mogelijkheid om via een cascademodel op diverse niveaus te 
bepalen wat de emotionele broncode en emotionele paradigma’s zijn en hoe men 
daar mee om wil gaan. Een dergelijk atelier is niet zozeer een plek om zijn kunde 
of kunstjes te tonen, maar veeleer een ruimte om de kunst van het businessleven 
te onderzoeken. Om emotionele paradigma’s te zien en dichter bij de emotionele 
broncode terecht te komen en deze vervolgens te verbinden met te behalen 
resultaten. 
 
Organizational Emotion Architecture 
De Organizational Emotion Architecture is het fundament van de 
organisatie-energie; d.w.z. is de rooddruk waarmee de organisatie 
werkt, geeft de richting aan waarin de organisatie dient te werken. 
Energie is in feite niet zichtbaar, zoals elektriciteit niet zichtbaar is 
in een draad, maar pas zichtbaar wordt als er een weerstand aan 
toegevoegd wordt bijv. een lamp. Energie van de organisatie 
vertaalt zich naar emotionele broncode en paradigma’s.  
Om zicht op de emotionele broncode en paradigma’s te krijgen 
zullen we het management en de sleutelpersonen in de organisatie 
een rooddruk van de Organizational Emotion Architecture dienen 
vast te stellen.  
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Het atelier  
Het atelier is een ruimte om met management en de 
sleutelpersonen te komen tot een rooddruk van de Organizational 
Emotional Architecture. 
Hierbij kunnen we gebruik maken van de onderzoeken en  
methodes die in de productmarketing ontwikkeld zijn.  
P. Desmet11

De volgende stappen dienen hierbij in ogenschouw genomen te 
worden: 

 van de TU Delft heeft o.a. een methode ontwikkeld om 
naar de emotionele waardering van design (automodellen) te 
bepalen. Hij is op basis van wereldwijd onderzoek gekomen van 
360 emoties tot een 15-tal basisemoties. Echter elke organisatie zal 
zelf dienen te bepalen welke emoties of emotionele broncode bij de 
organisatie behoort. Hiermee krijgt men vooraf inzicht in de eigen 
emotionele broncode en paradigma’s. Dit hoeft zich overigens niet 
beperken tot de gehele organisatie, maar kan ook een businessunit 
of een project zijn. 

 
• De emotionele bron 

Op basis van een groep basisemoties wordt onderzocht 
welke emotionele broncode bij de eigen organisatie hoort. 
Dit gebeurt door de eigen organisatie emotioneel te 
vergelijken met andere vergelijkbare organisaties en de 
emotionele broncode van de eigen organisatie te 
verwoorden. 

• De achterliggende drijfveren/paradigma’s 
Na de emotionele broncode bepaald te hebben is het nodig 
naar de drijfveren of paradigma’s te kijken, die aan de 
broncode ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld boosheid kan 

                                                      
11 Designing Emotions, Pieter Desmet, 2002. 
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voortkomen uit het verlies van klanten, maar ook uit 
onzorgvuldigheid van medewerkers bij verwerking van 
orders. 
 

• De rooddruk  
Na het onderzoek van de emotionele broncode en 
paradigma’s kan de eigen emotionele rooddruk worden 
vastgesteld. Vervolgens wordt opnieuw vergeleken met 
andere organisaties in de markt om te bezien in hoeverre er 
voldoende onderscheidendheid is. En eventueel hoe de 
klant deze rooddruk waardeert. 

 
De emotionele praktijk 
In de bewustwording van het energieveld van de organisatie en 
haar medewerkers is het bepalen van de rooddruk een eerste 
element van bewustwording. Uiteindelijk gaat het om emotionele 
volwassenheid van een organisatie, die met voor- en tegenspoed 
weet om te gaan en bereid is in alle bescheidenheid haar energie te 
laten stromen ten gunste van een groter geheel of ideaal.  
 
Een groter geheel als het realiseren van snel en goedkoop 
vervoermiddel voor iedere Amerikaan, dat Henri Ford nastreefde. 
Of het milieubewust ondernemen, zoals door de oprichters van de 
Green visascard is geformuleerd. 
 
Emotionele volwassenheid begint gewoon met werken, want 
zonder werk is er geen resultaat. Werken wil zeggen met focus, 
met volle aandacht of liefde werken. Hoeveel mensen zijn niet 
tijdens het werk afgeleid en denken aan de ruzie die ze net gehad 
hebben of aan de vakantie naar Thailand, waar ze over een half 
jaar naar toe gaan. Het niet werken met aandacht is een van de 
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grootste energielekken, die een mens of organisatie kan 
overkomen. 
De logische volgende stap is om aandacht voor de omgeving, de 
ander te hebben. Eigenlijk verbonden te zijn, onbevooroordeeld en 
respectvol te zijn; hiervoor is het nodig dat men enige afstand van 
zichzelf kan nemen. Zijn/haar werk serieus nemen, maar zichzelf 
met al zijn emoties te relativeren, zonder dit dan weer weg te 
drukken.  
 

 
 
Uitgaande van het feit dat er een energieveld is, is er geen verschil 
tussen de een en de ander, hooguit wat bewustzijn ervan. Hoe 
vaak heb je niet in een vergadering gedacht ‘Dat had ik ook willen 
zeggen’ of je neemt de telefoon op en diegene belt, waar je net aan 
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zat te denken. Voor een organisatie is het de kunst om 
onbevooroordeeld mee te gaan en te luisteren naar wat zijn 
klanten en medewerkers willen en zo de organisatie energie te 
laten stromen. Juist vooroordelen, meestal gebaseerd op oude 
emoties, blokkeert de organisatie-energie; hierbij kun je ook 
denken aan de emotionele paradigma’s. 
Tot slot is nog de laatste stap naar emotionele volwassenheid, 
waarin een volledige overgave is aan de organisatie of te wel de 
missie. Een directeur is het bedrijf of organisatie; misschien kun je 
ook wel zeggen het bedrijf is de directeur. Oud-directeur L. van 
Wijk was KLM óf KLM was L. van Wijk. 
Dit lijkt een soort slachtofferrol, maar is het niet, maar veeleer een 
opgaan in en mee laten stromen door het eigen krachten- en 
energieveld naar en in een grotere maat. Het uiteindelijk komen in 
een soort flow, die zijn eigen, andere wetten heeft. Je kunt de 
organisatie voor de 21e eeuw op orde hebben, maar als de 
olieprijzen of de economie een andere kant opgaat, heb je daar 
weinig invloed op. In een flow wordt je afhankelijk van een nieuw 
energieveld en dien je enerzijds de organisatorische 
onafhankelijkheid mee te laten stromen en anderzijds dien je je 
onafhankelijke rol daarin te spelen. Het is het spel van de golven 
en de oceaan. 
 
Belevingskompas 
Kun je de emotionele rooddruk, die uiteindelijk tot emotionele 
organisatorische volwassenheid dient te leiden ook meten en 
uiteindelijk ook sturen. De grootste sturing in de emotionele 
volwassenheid van een organisatie is de bewustwording van het 
emotionele energieveld. Het zien van de eigen organisatorische 
energie en emoties leidt over het algemeen tot een reactie, vaak 
onbewust of onderbewust.  
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Inzicht in de onbewuste of onderbewuste reactie wordt echter 
mede bepaald door de hoedanigheid van de energie. Is de 
organisatie aan het hyperventileren of slapend. Dit maakt een 
verschil in de reactie van de organisatie en zeker in het 
interpreteren van de reactie.  
 

 
 

Om de ontwikkeling en richting van de Organizational Emotion 
Architecture en emotionele volwassenheid te kunnen waarnemen 
in de organisatie geeft de PrEmo-aanpak van P. Desmet, TU Delft 
12

                                                      
12 Designing Emotions, Pieter Desmet, 2002. 

 voldoende mogelijkheden om dit visueel te maken d.m.v. een 
emotiekompas. P. Desmet heeft een ‘emotiekompas’  ontwikkeld, 
bestaande uit 15 emotionele animaties die bewegen en geluid 
uitdrukken. Deze 2 aspecten zijn de belangrijkste uitingen om een 
emotie te herkennen. Hiermee kunnen medewerkers een digitale 
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spiegel worden voorgehouden, waarin ze zich in bepaalde mate 
kunnen herkennen.  
Het ‘emotiekompas’ geeft de energiehoedanigheid en de 
emotionele beleving aan van de organisatie (bedrijf, businessunit, 
project) in een bepaalde periode of op een bepaald tijdstip. De 
medewerkers van een organisatie geven elektronisch hun 
waardering. De resultaten worden visueel zichtbaar gemaakt in 
een zogenaamd emotioneel veld, waarin meerdere aspecten met 
elkaar vergeleken kunnen worden; bijvoorbeeld afdelingen of 
projecten ten opzichte van elkaar. De vergelijkingen zeggen nog 
niets over de interventies, hiervoor is samenspraak met 
betreffende organisatieonderdelen nodig. Angst kan tot 
oplettendheid leiden en dan is het achterwege laten van een 
interventie juist wenselijk. Is de energiehoedanigheid echter van 
een slome substantie, dan lijkt een wakker schudden meer op zijn 
plaats. Het ‘emotiekompas’ geeft management zicht op de 
ontwikkeling van haar Organizational Emotion Architecture in de 
organisatie, waarbij de bewustwording op zich al zijn werk doet 
en zorgt dat het businessleven niet ongemerkt wegvloeit. 
(december 2009) 
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ORGANISATIE LEREN en ONTWIKKELEN 
 

Leren en ontwikkelen is niet los te zien van de wijze waarop het leren en 
ontwikkelen van medewerkers is georganiseerd. 

 
In dit tweede gedeelte van het boek wordt ingegaan op de wijze waarop de 
afdeling Learning & Development het leren en ontwikkelen zou kunnen 

organiseren. 
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Coöperatief leren in de keten  
Een ondergeschoven kind bij L&D? 
 
Het werkveld van Learning & Development afdelingen (L&D) is continu in 
beweging. Organisaties, bedrijfsprocessen, markstrategie, medewerkers 
veranderen en steeds meer elektronische leermiddelen zijn aanleiding om te 
veranderen. Deze verandering in de context van L&D vraagt ook om 
transformatie van L&D, want de betekenisgeving kan niet zonder de context. 
In dit artikel wordt ingegaan op deze veranderingen in de context van L&D, 
waardoor er een andere betekenisgeving en invulling van L&D nodig is, wil zij 
nog serieus genomen worden door de organisatie. 
 
Samen werken & samen leren? 
Organisaties of bedrijven werken niet meer alleen, maar werken 
samen met andere organisaties in een externe keten, zoals 
bijvoorbeeld leverancier grondstoffen, productiebedrijf en 
groothandel. Dit gebeurt natuurlijk ook al in een interne keten, 
waarbij afdelingen intern samenwerken, zoals bijvoorbeeld 
inkoop, marketing en verkoop. 
Uiteindelijk gaat het om met elkaar meerwaarde te creëren voor de 
klant, de partners en zichzelf.  
Prof. Dr. Roobeek van InterCompanyLab13

Men werkt samen in een bredere context dan de eigen afdeling of 
organisatie, die men zelf controleert. Er wordt samengewerkt en er 
vindt impliciet leren plaats. Samenwerken en leren van elkaar in 
de keten wil nog niet zeggen dat men met elkaar leert in de keten!  

 zegt over samenwerken 
onder meer: “....Alsof deze bedrijven, die inhoudelijk totaal verschillende 
markten kunnen bedienen, elkaars taal spreken en direct met elkaar 
kunnen communiceren.” 

                                                      
13 InterCompanyLab: Strategieontwikkeling in een Netwerkproces; Prof. Dr. Annemieke 
J.M. Roobeek & MeetingMoreMinds Januari 2008.   
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Het expliciet samen en wederkerig leren, geïnitieerd vanuit L&D 
afdelingen of Business Units, blijft een ondergeschoven kind. 
 
Context van L&D 
STAPdialoog14 en CSVcompany15

De onderzoekers wilden inzicht krijgen in het wederkerig met 
elkaar leren in teams en organisaties en in de kansen die er voor 
L&D afdelingen liggen om in te spelen op alle veranderingen.

 hebben samen in het voorjaar 
2016 een onderzoek naar coöperatief leren in de keten oftewel 
Bedrijfscoöperatief Leren gevoerd.  

16

Het beeld dat het onderzoek van de context laat zien is dat 
organisaties over het algemeen in een transformatie zitten, waarbij 
er drie transformatielijnen zijn te onderscheiden: 

 

1. Lijn van strategie:  
van oplossend vermogen naar innovatie, waarbij leren de 
basis is. 

2. Lijn van medewerker/team:  
van gestuurd naar communicatieve zelfsturing. 

3. Lijn van organisatie:  
van zelfstandige bedrijfsactiviteit naar ketenactiviteit. 

 

                                                      
14 Zie: www.stapdialoog.nl 
15 Zie: www.csvcompany.nl 
16 Zie voor rapport Bedrijfscoöperatief Leren: http://www.csvcompany.nl/BCL/index.htm 

http://www.csvcompany.nl/BCL/index.htm�
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De transformaties, voor veel bedrijven noodzakelijk om blijvend 
zakelijk succesvol te zijn, hebben dan ook grote invloed op het 
L&D-werkveld en de betekenis dat het voor de organisaties kan 
hebben. Het roept vragen op voor L&D ten aanzien van het 
creëren van innovaties, het inspelen op de communicatieve 
zelfsturing van medewerkers en ten slotte het leren omgaan met 
andere ketenpartners, waar men wel regie kan voeren maar geen 
controle over heeft.  
 
Transformatie van L&D 
Toegankelijkheid tot kennis en informatie op het web is gigantisch 
gegroeid, waardoor lerenden dagelijks kunnen leren in 
tegenstelling tot het L&D-aanbod via een 
leermanagementsysteem. Medewerkers kunnen op elk moment en 
op elke plek op zichzelf leren. Ze maken zelf al keuzes in de 
leeroplossingen die wereldwijd al mogelijk zijn.17

                                                      
17 How the workforce learns in 2016, Degreed: http:// get.degreed.com/how-the-workforce-
learns-in-2016-report  
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Het rapport ‘How the workforce learns in 2016’ laat vooral zien 
dat de context van de lerende is veranderd en andere eisen aan 
L&D-afdelingen stelt. 
 
‘Slechts 38% van L&D-professionals denkt klaar te zijn voor de behoeften 
van de toekomstige lerenden.18

 
 

L&D-afdelingen kennen vele werkzaamheden. Wat zouden de 
L&D-afdelingen kunnen doen? Overeenkomstig het ATD 
Competency model zien we een noodzaak van een andere 
invulling van de L&D-rollen:  

professional specialist, projectmanager, businesspartner en 
leerstrateeg.  

 
Een andere invulling van rollen die uiteindelijk samen in de keten 
tot een performanceverbetering kan leiden met toegevoegde 
waarde niet alleen voor de klant, maar ook voor het 
ketenresultaat, innovatie(= in beginsel leren), team en 
medewerker. 
 
Betekenisgeving van L&D nodig  
Waardeketens hebben tegenwoordig zoals in de inleiding 
aangegeven, een grote invloed op organisaties en bedrijven. Het 
continu leren binnen en tussen organisaties is hierbij van wezenlijk 
belang. Niet voor niets vindt 84% van de leidinggevenden19

 

 leren 
belangrijk. 

Welke betekenis kan L&D in deze veranderende context hebben. 

                                                      
18 ATD/i4cp, Learners of the Future: Taking Action Today to Prevent Tomorrow’s Talent 
Crises, 12/2015. 
19 Global Human Capital Trends 2016, Deloitte University Press. 
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In de rol van professional specialist was L&D traditioneel met 
transfer van kennis en vaardigheden bezig en transactie en 
interactie tussen mensen. In de keten dienen veronderstellingen ter 
discussie gesteld te worden, eigen inbreng gestimuleerd te worden  
en gaat het om de vakmanschap en passie van medewerkers. Het 
gaat veel meer om het transformeren van de innerlijke houding 
naar authenticiteit. 
Medewerkers worden steeds meer de trekker van het leren door 
het zoeken naar en het toegankelijk maken van kansen binnen en 
buiten de eigen organisatie. 
De L&D-professional specialist kan medewerkers leren te leren en hen 
ondersteunen om effectieve persoonlijke leer- en 
kennismanagementvaardigheden te ontwikkelen. 
 
In de rol van projectmanager van leeractiviteiten is de L&D-er niet 
alleen om te organiseren binnen de eigen organisatie, maar binnen 
de keten. Het leren wordt ook steeds meer afgeleid van het werk. 
Innovatie en creativiteit vraagt niet alleen inspanning, maar ook 
ontspanning, waar de projectmanager rekening mee dient te 
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houden. De infrastructuur van technische hulpmiddelen maakt 
daarbij het leren op elk moment en elke plek mogelijk voor 
iedereen.  
De L&D-projectmanager kan het leren in de interne en externe keten 
organiseren, de infrastructuur in de keten op elkaar afstemmen en het 
leren en ervaren in de praktijk breder en wederzijdser in de keten trekken. 
 
In de rol van businesspartner is L&D niet alleen intermediair van 
de eigen organisatie, maar belast met het in lijn brengen van alle 
partners in de keten. Je bent meer regisseur van een programma 
van doelstellingen van de ketenpartners om de gezamenlijke 
performance in de markt te verbeteren.  
Uiteindelijk is leren de bron van innovatie en daarmee van 
strategisch belang voor de keten. Leren zou nummer één van de 
bedrijfsstrategie dienen te zijn.  
De L&D-businesspartner kan wel de organisatie helpen een continue en 
flexibele leeragenda te ontwikkelen, waarin niet vergeten moet worden dat 
zelfontplooiing ook een individuele verantwoordelijkheid is. Een 
ketenstrategie waarin slimmer werken en samenwerken met de anderen 
in de keten voorop staat. 
 
In de rol van leerstrateeg was L&D traditioneel bezig met de 
architectuur en het ontwerpen van leeractiviteiten op hoog niveau. 
In de keten gaat het nog meer om het zelf onderzoeken vanuit leer- 
en ontwikkelprincipes zoals openheid, dialoog en vertrouwen.   
Een verdieping in de keten is mogelijk door vanuit een 
gezamenlijk open georiënteerd kennisforum (ook met klanten) te 
werken. Denk hierbij ook aan het vinden, categoriseren, duiden en 
delen van kennis. Dit vraagt niet zozeer om gedragscompetenties, 
maar veel meer om de dieper liggende ontwikkeling van 
cognitieve functies van medewerkers. 
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De L&D-leerstrateeg kan helpen bij het organiseren van middelen voor de 
creatie, co-creatie en curatie bij performanceverbeteringen. En helpen 
door bijvoorbeeld een kennis- en leeromgeving te scheppen voor 
leerervaringen waarin ook experts, inhoud en middelen binnen en buiten 
de eigen organisatie en keten worden betrokken. 
 
Tot slot 
Het gaat niet om goede of foute antwoorden, maar om het 
perspectief vanuit of de context waarin wordt gemetseld. Welke 
stap moet plaatsvinden om L&D meer en slimmer van betekenis te 
laten zijn voor de organisaties is afhankelijk van de huidige 
praktijk, perspectief en leer- en bedrijfscultuur. 
 
Dit doet denken aan het verhaal van de metselaar.  
Een wijze ziet een aantal mensen metselen en vraagt hen: ‘Wat zijn jullie aan het 
doen?’ 

Metselaar 1 zegt: ‘Ik ben stenen aan het metselen.’ 
Metselaar 2 zegt: ‘Ik ben een muurtje aan het metselen.’ 
Metselaar 3 zegt: ‘Ik ben een kathedraal aan het metselen.’ 
Metselaar 4 zegt: ‘Ik ben een gebedsruimte voor de gemeenschap aan het 
metselen.’ 

 
(november 2016) 
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Geografie van het digitale leren? 
Vrijheid en toegankelijkheid van sociale media. 
 
De dynamiek van informatie wordt gekenmerkt door openheid en 
toegankelijkheid. De sociale media worden steeds belangrijker naast de fysieke 
media en andere middelen om te leren. Hebben we de vrijheid om hieraan deel te 
nemen; hebben we allemaal evenveel toegang tot sociale media en vooral de 
informatie- en kenniswereld die daar achter ligt? Zijn er beperkingen voor 
deelnemers en welke zijn dat dan? Kan iedereen elkaar ontmoeten en heeft 
iedereen zeggenschap over de informatie en kennis? 
 
In dit artikel gaan we in op de toegang tot sociale media om te leren. Er wordt 
niet ingegaan op de beweegredenen, motieven of emoties die ten grondslag liggen 
aan het deelnemen aan sociale media.  
 
Geografie van het digitale leren 
De tijd-ruimte analyses van Torsten Hägerstrand20

 

 zijn ook van 
toepassing op de toegankelijkheid van de digitale ruimte van 
sociale media. Vrijheid van handelen is aanwezig als beperkingen 
afwezig zijn. Ruimte en tijd worden beschouwd als schaarse 
hulpbronnen, die aan bepaalde activiteiten en functies worden 
toegekend. De mens doorloopt per dag, week of leven een pad 
van het ene informatiebron en/of informatiedomein (= een 
afgebakende informatiebron) naar het andere en doet daarbij 
verschillende 'stations' aan.  

Het handelen binnen het tijd-ruimte pad gaat, volgens hem, 
gepaard met verschillende vormen van beperkingen. 
Uitgangspunten voor Hägerstrand hierbij zijn dat: 

                                                      
20 Het is met name de Zweedse geograaf Torsten Hägerstrand geweest die in Lund een 
behaviorale richting ontwikkelde. Deze richting wordt de tijdgeografische richting 
genoemd waarin de constraint theorie van ‘time-space analysis’ centraal staat. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Torsten_H%C3%A4gerstrand�
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Time-space_analysis&action=edit&redlink=1�
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• Ieder individu altijd ergens is op een bepaald moment.  
 
• Ieder individu een pad volgt door tijd en ruimte. Elke 

locatie kan in principe opnieuw worden bezocht, maar 
een bepaald tijdstip kan niet worden herhaald.  

 
• Paden tijdelijk eindigen in zogenaamde ‘stations’ 

(bundel of domein), plaatsen waar mensen bij elkaar 
komen voor bijvoorbeeld werk of ontspanning. 

 
Deze uitgangspunten kunnen natuurlijk ook worden toegepast op 
de digitale ruimte. Mensen zijn digitaal op pad met bijvoorbeeld 
via Skype, Facebook, Linked-in, Twitter en doen mee aan 
discussieplatformen, MOOC’s, Communities of Practices. 
De belangrijkste verandering van de laatste jaren is dat er een 
verschuiving heeft plaatsgevonden van uitzenden (van één naar 
velen) naar gespreksmodellen (van velen naar velen). 
 
In de benadering van geografie van het digitale leren en sociale 
digitale leernetwerken staan de beslissingen over gedrag in tijd en 
digitale ruimte centraal. Er wordt geen aandacht besteed aan de 
gedachtegang die vooraf gaat aan handelingen. Er wordt alleen 
maar gekeken naar wat het gedrag precies is en waar het plaats 
vindt. 
Het afleggen van een digitaal tijdpad geschiedt niet zonder dat er 
rekening gehouden moet worden met 3 groepen van beperkingen 
(constraints). 
Deze constraints bepalen hoe digitale paden lopen en niet lopen. 
Deze paden kunnen elke dag wijzigen en beïnvloeden het leven 
van mensen die deelnemen aan sociale media. 
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• Fysieke/digitale beperkingen (capability constraints). Dat zijn 

beperkingen die voortvloeien uit de fysieke eigenschappen 
van de mens. De digitalisering en het world-wide-web heft in 
zekere zin de fysieke menselijke constraints op; zie Britse 
natuurkundige Stephen Hawking.  
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Normaal gesproken kan een mens bijvoorbeeld niet veel meer 
dan 12 uur per dag leren, moet er bovendien van tijd tot 
worden gegeten (2 uur) en is verder ook regelmatig rust (2 
uur) en slaap (8 uur) nodig. Daardoor is met name het 
dagelijks pad aan beperkingen onderhevig. Geld om bepaalde 
applicaties aan te schaffen beperkt ook de mogelijkheden. Veel 
applicaties (bijv. LinkedIn) zijn gratis, maar zo gauw je iets 
meer wilt, dan moet er voor een upgrade betaald worden. 
Echter sommige informatie, ook wetenschappelijk, wordt 
gratis ter beschikking gesteld; denk eens aan 
universiteitsbibliotheken, kranten etc. 
Daarnaast heeft digitale sociale media digitale beperkingen. 
Bijvoorbeeld het besturingssysteem en de snelheid van de 
computer; de aanwezigheid van WiFi enz. 
 

• Koppelbeperkingen (coupling constraints) heeft te maken met 
aanwezigheid van mensen in bepaalde digitale 
gemeenschappelijke ruimtes ( blauwe bundel in plaatje) om 
bepaalde digitale activiteiten te verrichten, waarbij met elkaar 
afspraken worden gemaakt. In dit geval gaat het er om dat 
mensen digitaal bij elkaar komen om individueel en collectief 
te leren. Enkele van deze gemeenschappelijke ruimtes, waarin 
je op elkaar kunt reageren zijn Mindz, Ning platformen (bijv. 
Ambtenaar 2.0), Skype, Blogs, Twitter. Wat uitgebreidere 
platformen zijn Forums, Social Communities, MOOC’s, 
waarbij het doel het leren en onderzoeken van probleem of 
mogelijkheden expliciet is; al of niet met een moderator die de 
afspraken in de gaten houdt.  
 
Deelname aan dergelijke gemeenschappelijke digitale ruimtes 
vermindert niet de verantwoordelijkheid voor deelname aan 
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gemeenschappelijke digitale activiteiten, maar versterkt het 
zelfs. 

• Zeggenschapsbeperkingen (authority constraints) hebben te 
maken met territoria, bezit en macht. Het digitale gedrag in 
tijd en ruimte is ook niet onbeperkt, omdat voor bepaalde 
groepen sommige digitale ruimten helemaal niet of voor een 
bepaalde periode niet toegankelijk zijn. Deelname aan digitale 
discussieplatformen of beroepsgroepen zijn vaak afhankelijk 
van moderatoren; gelukkig zijn de meesten schappelijk. 
Militaire digitale terreinen zijn voor onbevoegden afgesloten 
en datzelfde geldt ook voor privé-ruimten. Bedrijfsruimten 
zijn alleen toegankelijk met een speciale digitale 
bedrijfspas/code etc. etc. Digitale gebieden waar specifieke 
zeggenschapsregels gelden worden domeinen genoemd. 
Domeinen kunnen zelfs binnen domeinen bestaan. Je hebt als 
medewerker toegang tot interne LMS (gele domein in plaatje), 
maar niet tot financiële bedrijfsgegevens (groene domein).  
Digitale ruimten waar je geen directe toegang toe hebt zijn 
Yammer, interne bedrijfs-applicaties of Small Private Online 
Course (SPOC), ‘geheime’ data (Google; militaire). Het kan 
ook andersom, de ruimte is wel open, maar vanuit 
overheidsregels (China) niet toegankelijk. 
 

Tenslotte 
Dit artikel geeft een aantal digitale tijd-ruimte beperkingen aan om 
te kunnen deelnemen aan digitale leernetwerken. Feitelijk 
onderzoek en analyses zouden inzicht kunnen verschaffen op 
welke wijze deze beperkingen opgeheven kunnen worden en zo 
digitale leernetwerken nog meer kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van mensen en organisaties. Zeker waar innovatie is 
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gewenst, is openheid en toegankelijkheid van digitale ruimte 
noodzakelijk.   
 
Beperkingen die mede van invloed zijn op de mentale mappen of 
preferenties van de deelnemers aan sociale leernetwerken kunnen 
worden opgeheven, zoals IBM laat zien. IBM heeft 17.000 interne 
bloggers,die gezamenlijk de regels bepalen met zo min mogelijk 
sturing van bovenaf. IBM faciliteert zijn medewerkers hiervoor, 
waarbij ook externe collega’s en vrienden kunnen deelnemen.  
 
En gelukkig hebben mensen ook mogelijkheden om te kiezen uit 
alternatieven (Linux, WikiLeaks) bij het volgen van paden in tijd 
en digitale ruimte. 
(juni 2015) 
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Gaan leren & ROI wel samen? 
Het geheel is meer dan de delen. 
 
Return on Investment (ROI) betekent dat je iets zou kunnen meten wat een 
begin (oorzaak) en eind (gevolg) heeft. Weet je daarmee ook de oorzaak van het 
falen en slagen van ROI? In ieder geval meet je datgene wat je denkt te kennen; 
en wat je niet kent meet je ook niet. 
Stel je scoort een 8 op een schaal van tevredenheid. Wil dat zeggen dat je dan een 
2 scoort bij ontevredenheid? Nee; je zou wel eens een 5 kunnen scoren op een 
schaal van ontevredenheid, want je denkt aan andere dingen dan bij 
tevredenheid. 
 
Inleiding 
Ervan uitgaande dat men in een workshop, cursus, training of 
programma lesstof ontvangt, on-the-job oefent, actief deelt met 
anderen of transformeert, dan zou je dat de input of oorzaak van 
ROI kunnen noemen. 
De uitkomst van het leren, al of niet in de praktijk, is dat je iets 
geleerd hebt en de organisatie er uiteindelijk beter van wordt. 
We gaan het nu niet hebben of het leerproces, hoe het er ook uit 
ziet, wel of niet goed verlopen is. We zoomen in op de Return on 
Investment voor de organisatie, m.a.w. levert het wat op voor de 
organisatie. 
 
Philips analyse model 
Volgens Jack J. Phillips21

                                                      
21 Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods (3rd ed.), by J. J. Phillips, 
1997a, (p. 43). Boston: Butterworth-Heinemann. Copyright 1997 by Elsevier. Reprinted 
with permission. 

 (voortbordurend op Donald L 
Kirkpatrick) zijn er vijf niveaus waarop je kunt meten of het 
ontwikkel- of  leerproces uiteindelijk iets oplevert voor de 
organisatie. Vooral het meten op het laatste, vijfde niveau wordt 
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als Return on Investment gezien. In mijn beleving meten de andere 
niveaus resultaten die ook wat (ROI’s) voor de organisatie 
opleveren; misschien niet in financiële waarde, maar wel in 
waarde. 
 

 
 
De studie van Philips laat zien dat 72% meet op niveau 1; 32% op niveau 2; 20% niveau 
3; 12% niveau 4; en 5% meet op niveau 5. 
 

1. TEVREDENHEID  
Hier gaat het om reactie, tevredenheid met trainingsprogramma en geplande 
actie van de deelnemer. Het geeft geen indicatie of deelnemers nieuwe kennis of 
vaardigheden hebben geleerd. 
 
De effecten van het leerproces van de deelnemers worden gemeten 
door vragenlijsten (happy sheets) en actieplannen, die snel, 
gemakkelijk verkregen zijn en ook eenvoudig te verwerken zijn. 
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Uiteindelijk heeft het leerproces een tevreden deelnemer 
opgeleverd. Nadat iedereen door het leerproces is gegaan, krijgen 
we uiteindelijk een gelukkige en tevreden organisatie.  
Een organisatie met dergelijke leerprocessen moet oppassen 
zichzelf niet voor de gek te houden en te denken dat alles goed 
gaat als iedereen tevredenheid uitstraalt. Alsof dit reëel is en 
ontevredenheid geen signaal of functie zou kunnen hebben. 
Ontevredenheid en vaak de angst om iets te verliezen vraagt om 
onderzoek (= leerproces) naar de waarde die achter deze 
ontevredenheid ligt.  
Medewerkers mochten naar de VS voor een 4-daags 
managementprogramma, waarin functionele 
managementaspecten werden behandeld. Natuurlijk waren de 
deelnemers heel tevreden; lekker er tussenuit op kosten van de 
baas. Ja, en ook nog wat geleerd, evenwel in een Amerikaanse 
context en daar had men thuis niet zoveel aan. 
Ontevredenheid over een leerproces kan je inzicht verschaffen over 
aspecten die misschien even waardevol voor een organisatie zijn. 
 

2. LEREN 
Hier gaat het om wat er geleerd is; het meten van geleerde vaardigheden en 
kennis. Een positief assessment wil echter niet zeggen dat men het geleerde 
toepast wanneer men weer op het werk is. 
 
De effecten van het leerproces van de deelnemers worden gemeten 
door rollenspellen, testen voor- en na het leerproces of zelf- en 
docentassessments. Eenvoudig uit te voeren, wanneer het om 
meetbare eenvoudige vaardigheden gaat. 
 
De medewerker blijkt geleerd te hebben en met kennis van zaken 
zijn werk te kunnen doen. Uiteindelijk wordt het geleerde steeds 
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meer toegepast in het werk, zijn betrokkenheid bij het werkproces 
wordt groter en de organisatie vaart daar wel bij. 
Hij die weet, weet niet! Anders gezegd je hebt geleerd en 
daarmede is ook gedefinieerd wat je niet geleerd hebt en zit je in  
de dualiteit van het leerproces. Het niet-geleerde ligt over het 
algemeen in het onbekende van een werkveld. 
Je hebt je communicatietraining gehad en bijvoorbeeld geleerd te 
Luisteren, Samen te vatten en Door te vragen (LSD). Een training 
om helderheid over de feitelijke informatie te verkrijgen, maar er 
blijken twee diepere niveaus te zijn. Ook nog een procedureel 
proces van communiceren en een emotionele diepgang. En dit 
vraagt andere kennis en vaardigheden om samen tot een goede 
oplossing te komen. 
Het niet-geleerde van een leerproces kan je inzicht verschaffen over te 
leren aspecten die misschien een diepere waarde geven voor de 
organisatie. 
 

3. TOEPASSING  
Hier gaat het om toepassen en implementatie van het geleerde in de praktijk. Om 
het meten van in-the-job veranderingen. Hoewel het geleerde in de praktijk wordt 
toegepast, wil dit niet zeggen dat het tot positieve bedrijfsresultaten leidt. 
 
De effecten van het leerproces van de deelnemers worden gemeten 
door observaties van gedrag en gesprekken over een langere 
periode om verandering, relevantie van verandering en 
duurzaamheid van verandering te kunnen meten. Hiervoor is 
medewerking en vaardigheid van managent nodig. 
 
Het geleerde wordt in praktijk gebracht en krijgt zo betekenis voor 
de medewerker. Focus op de doeleinden van het werkproces vindt 
plaats. Er blijkt in de praktijk echter meer te zijn; het werkproces 
maakt meestal deel uit van een keten werkprocessen. 
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Even stilstaan en om je heen kijken wat er gebeurt in het werk, bij 
o.a. de klanten of collega’s, kan geen kwaad. Men blijkt iets niet 
geleerd te hebben, wat nodig is voor het totale werkproces; m.a.w. 
het leerproces was niet voldoende op de praktijk afgesteld. 
Je hebt je theoretisch rijexamen gehaald, maar weet je dan hoe je 
moet autorijden? Oké, je moet nog een praktisch rijexamen halen. 
Ben je daarna een goed chauffeur? Meestal heb je 5 jaar nodig om 
de verschillende wegsituaties voldoende te kunnen inschatten en 
een goed chauffeur te worden die in stress-situaties zijn weg weet.  
Wat je niet kunt toepassen na een leerproces kan je inzicht verschaffen in 
persoonlijke aspecten die misschien meer invloed hebben op de waarde 
voor de organisatie.. 
 

4. INVLOED 
Hier gaat het om het meten van de invloed op de organisatie; wat heeft het 
opgeleverd voor de organisatie of omgeving waaruit de deelnemer voortkomt. De 
kosten van het leerproces zouden weleens de opbrengsten kunnen overtreffen. 
 
De effecten van het leerproces van de deelnemers worden gemeten 
door de gebruikelijke performance managementsystemen en 
rapporten, waarbij er wel een verband met het leerproces dient te 
zijn. De medewerker moet dan wel individueel verantwoordelijk 
en af te rekenen zijn op bijvoorbeeld output, kwaliteit, tijd of 
klanttevredenheid. Over het algemeen zijn dit metingen die 
invloed hebben op de interne organisatie. 
We kunnen vanuit onze kracht de zaak naar onze hand zetten; we 
hebben invloed op het werkproces. We voelen ons 
verantwoordelijk voor de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) en 
wanneer we ze gehaald hebben zijn we blij.  
 
Wat als ondanks het geleerde de KPI’s niet worden gehaald. Wat 
leer je daar van? Misschien wel dat de KPI’s geen goede vertaling 
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waren van de bedrijfsdoelstellingen. Of dat de medewerker 
minder verantwoordelijkheid bleek te hebben over de KPI’s, of 
geen invloed op kan hebben. Over het algemeen blijft er een 
onbekende factor over, kan men niet alles overzien en is er meer 
onderzoek nodig en dient de focus te liggen op datgene waar men 
nog geen invloed op heeft om te leren.  
Het geen invloed hebben na een leerproces kan je inzicht verschaffen in 
wat er ook nodig is om te leren prestaties en resultaten te behalen en zo 
extra waarde aan de organisatie toe te voegen. 
 

5. Return On Investment (ROI)  
Hier gaat het om de harde (financiële) en zachte baten van de organisatie 
tegenover de directe en indirecte kosten van het leerproces, waarbij de strategie 
van de organisatie in de meting meegenomen wordt. Hiervoor dienen echter alle 
vijf stappen gerealiseerd te worden. 
 
De effecten van het leerproces van de deelnemers worden gemeten 
door te focussen op de externe invloed van de organisatie op de 
verwachtingen van de klanten en samenleving. Hierbij dienen de 
directe en indirecte kosten van het leerproces afgezet te worden 
tegen de financiële waarde van de opbrengsten. 
De Beatles waren door diverse impresariaten afgewezen, omdat ze niet 
pasten in de toenmalige muziekbeleving. Men zag in hen geen Return on 
Investment. Hoe anders is het gelopen. 
Het geleerde levert uiteindelijk veel harde en zachte waarde op 
voor de organisatie en haar context of omgeving. Zachte baten 
zoals verbetering van kwaliteit leeraanbod en/of betere match met 
doelgroep. Je kunt trots zijn op wat je vol overgave gepresteerd 
hebt. Echter wanneer het geen of onvoldoende ROI oplevert; wil 
dit dan zeggen dat het leerproces verkeerd is geweest? Over het 
algemeen gaat de kost voor de baat uit. Een innovatief onderzoek 
(een leerproces) om tot blijvend zakelijk succes te komen kan jaren 
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duren voordat het als product, dienst of kennis door klanten 
wordt gekocht. En dan nog is het afwachten of het geslaagd is, los 
van concurrenten, kan de lifecycle snel achterhaald zijn. 
 
Een voorbeeld van een heel andere orde, waarin je ziet dat er een 
voortdurende evolutie plaatsvindt. Er lijkt geen nulpunt te zijn en 
falen is onderdeel van het gehele proces. Wie kent niet het 
totaalvoetbal van Ajax onder Rinus Michels, waarbij het hele veld 
werd bezet (Ajax 1.0) en het systeemvoetbal Ajax 2.0 onder Loius 
van Gaal, waarbij alle posities werden bezet. En nu hebben we het 
netwerkvoetbal Ajax 3.0 onder Frank de Boer, waarbij in tussen de 
kleinere ruimte snelle combinaties worden gemaakt. Telkens 
vonden er aanpassingen op bestaande uitvoeringen plaats om tot 
resultaat te komen en daarmee op de investeringen die van de 
spelers gevraagd werd. 
Geen ROI hebben na een leerproces kan je inzicht verschaffen of je wel op 
de goede weg bent en strategisch de juiste keuze hebt gemaakt die blijvend 
zakelijk succes tegenwerken. 
 
Tot slot 
De ROI-paradigma’s22

                                                      
22 Ook evaluatieinstrumenten evolueren en er zullen waarschijnlijk nieuwe niveaus bij 
komen. Succes van bedrijven wordt o.a. bepaald in wie zij zijn en niet zozeer wat zij zijn 
(bijv. Apple). Een volgend 6e niveau zal dan waarschijnlijk gaan over ‘Commitment to 
motivation’ en het 7e niveau uiteindelijk over ‘Art of being’.  

 van tevredenheid, leren, toepassing, 
invloed en ROI zorgen ervoor dat organisaties blind worden voor 
de werkelijkheid; dat ze alleen maar door één bepaalde bril of 
doeleind (van het geleerde) naar de werkelijkheid kunnen kijken. 
De zaak van twee kanten benaderen en begrijpen dat elk voordeel 
zijn nadeel heeft, wat ook weer zijn voordeel heeft. Het 
onderkennen van de dualiteit van het leerproces is waar het leren 
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verder mee kan komen om waarde voor de organisatie te 
genereren. 
Succes of falen van leerprocessen valt en staat met het doel van je 
resultaatmetingen (ROI’s).  
En dan nog! Leren is een individueel proces en geen collectief 
product. Succes is geen garantie voor de toekomst; zoals falen ook 
geen garantie voor het mislukken in de toekomst is. Zicht krijgen 
in zowel slagen als falen van leerprocessen voorkomt blind 
vertrouwen te hebben in metingen van leerprocessen. 
(februari 2015) 
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Strategisch Leren, een black-box? 
Strategie maakt het verschil. 
 
Ik kwam laatst een mooie folder tegen over Corporate Universities, waarin een 
uitgebreid strategisch leeraanbod werd geschetst. Een leeraanbod, gevat in een 
totaal pakket van niveaus van leren; te weten operationele trainingen, 
programma’s om te leren  de strategie uit te voeren en programma’s om de 
strategie mee te leren vorm te geven.In 1 woord ‘schitterend’. Echter het woord 
strategie was een black-box. Terecht of onterecht wil ik hier in het midden laten.  
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In een leeraanbod23

Als we wat meer inzoomen op de strategie van een bedrijf, dan is 
Philips een goed voorbeeld (zie artikel volkskrant d.d. 30 januari 
2014). Philips is leverancier van vele consumenten producten en in 
sommige gevallen ook product-leader. De concurrentie met China 
wordt dermate hevig, dat Philips besloten heeft meer aan 
dienstverlening te gaan doen, waardoor een betere prijs gemaakt 
kan worden (& hogere winstmarge). Als voorbeeld werd het 10-
jarig contract met New York om haar ledstraatverlichting aan te 
leggen en te onderhouden aangehaald. Hiermee hoopt men 
uiteindelijk customer-leader te worden. Daarnaast maakt Philips 
deel uit van Megatronica community rond Eindhoven voor haar 
broodnodige en blijvende  kennis voorsprong, wardoor men 
business-leader kan worden in bijvoorbeeld preventieve life-style 
aanbod. 

 gaat het niet om het aanbod, maar om de 
transactie tussen de behoefte van de klant en het aanbod van de 
leverancier. Uiteindelijke is de business leidend, wat wil de klant 
in zijn markt strategisch bereiken.  

 
In feite kunnen 3 soorten strategieniveaus onderscheiden worden, 
waarbij de ene niet beter is als de andere. Wel kennen ze alle drie 
een andere innovatiestrategie en paradigma. Wil je produc-tleader 
worden, dan is innovatie gericht op proces efficiëntie en zijn 
economische wetten (omzet & winstmarge) de drivers. Wil je 
customer-leader zijn, dan is innovatie gericht op customer value 
en zijn psychologische wetten belangrijk voor communicatie met 
de klant. Wil je echter business-leader zijn, dan is innovatie gericht 
op duurzaamheid (life-style) en loyaliteit en zijn filosofische 
wetten (waarden) belangrijk voor blijvend zakelijk marktsucces. 
                                                      
23 Met leeraanbod of het woord leren bedoel ik alle soorten leren, zowel analoog als 
digitaal, als on-the-job als off-the-job etc. 
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Deze 3 strategieën vragen zodoende andere leerinterventies en 
methoden. Bij product leadership gaat het vooral om het aanleren 
van vaardigheden en kennis, bij customer leadership veel meer om 
aanleren van gedrag en communicatie-framing, terwijl het bij 
business leadership gaat om het aanleren van een open 
onderzoekende houding om tot slimmere business te komen. 
(maart 2014) 
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De menselijke kant van C2C in HRD! 
 
Steeds meer bedrijven en organisaties richten zich op duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met de technische en 
biologische duurzaamheid zijn we een eind op weg, maar hoe zit het met de 
menselijke duurzaamheid en MVO. 
Menselijke duurzaamheid gaat niet alleen over het inzetten, ontwikkelen en 
ontpooien van de medewerker in en voor de organisatie, maar tevens voor de 
samenleving.  
Cradle-to-Cradle (C2), circulaire duurzaamheid en MVO, gaat nog een stapje 
verder door de partijen als een kringloop van sociale interactie te beschouwen. De 
waardevermeerdering betreft niet alleen  de organisatie en medewerkers zelf, 
maar ook de samenleving.  
Er is dan sprake van een circulaire benutting en ontwikkeling van al het 
menselijk potentieel en wordt een afvalberg van menselijke vermogens 
voorkomen. Een uitdaging voor HRD en organisaties! 
 
Cradle to Cradle 
Cradle-to-
Cradle geeft 
een 
aanknopingspu
nt om tot een 
circulaire visie 
op organiseren 
te komen.  
C2C kende al 
de biosfeer en 
technosfeer. In 
de biosfeer 
bestaat de kringloop uit natuurlijke en biologisch afbreekbare 
stoffen die aan de natuur worden onttrokken, verwerkt en 
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gebruikt en aan het einde van de levenscyclus weer als voedsel 
aan de natuurlijke keten worden teruggegeven. 
De technosfeer bestaat uit niet afbreekbare recyclebare stoffen, die 
opnieuw en met behoud van waarde, in een kringloop worden 
gebracht en blijven.  
 
Naast deze 2 domeinen wordt sinds kort onderscheiden het 
domein Sociosfeer; het domein van de menselijke circulaire 
samenwerkings- en samenleefverbanden24

 

. Hier gaat het er 
ondermeer om dat de vermogens/talenten van medewerkers in 
organisaties behouden blijven voor de (maatschappelijke) keten, 
waar de organisatie deel van is. 

Kernprincipes Sociosfeer 
Sociosfeer vraagt om een verandering van mindset in HRD. Een 
verandering welke op basis van drie kernprincipes gerealiseerd 
kan worden:  

• Upcycling: De focus ligt op het bijdragen aan en versterken 
van anderen en de directe omgeving en/of samenleving.. 
Het genereren/vergroten van toegevoegde waarde voor de 
medewerker, de organisatie en de samenleving; een 
zogenaamde meervoudige waardecreatie. Dit vraagt tevens 
om grensdoorbrekend denken. 

• Upsharing: De focus ligt op het delen met anderen. 
Inclusiviteit van iedereen, dienstbaarheid naar anderen en 
co-creatie met anderen binnen of buiten de organisatie. 

• Uptrusting: De focus ligt op het vergroten van vertrouwen 
in anderen, zichzelf, de organisatie en de omgeving. 

                                                      
24 Het concept van sociosfeer wordt uitgelegd in het boek ‘Sociosfeer, veerkracht door 
waardevolle verbondenheid’. Zie voor meer: www.sociogroep.nl. 
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Vertrouwen dat groeit door open dialoog en groei van 
innerlijke persoonlijke kracht.  

 
Deze kernprincipes vormen de onderliggende waarden en 
drijfveren van de mindsetverandering en dienen als een leidraad 
in het transformatieproces naar een menselijke C2C van HRD.  
 
Transitie 
Het eenvoudige aan de verandering is dat deze ‘slechts’ vraagt om 
een circulaire mindset ten aanzien van HRD. Om Sociosfeer te 
kunnen realiseren zijn vijf transities nodig:  

1. Organisatie inrichting: van een mechanistisch naar een 
‘natuurlijk’ organisatiemodel. 

2. Wijzen van denken: van lineair naar circulair denken. 
3. Het mensbeeld: van ‘homo economicus’-beeld naar een ‘waardig 

mens’-beeld. 
4. Leiderschap: van hiërarchisch naar dienend/emergent en 

persoonlijk leiderschap. 
5. De organisatiefocus: van intern naar extern gerichte focus. 

 
Deze transities zijn een stap in de richting om de menselijke kant 
van C2C in en met HRD te realiseren. Hier ligt een duurzame 
uitdaging voor HRD en organisaties. 
(november 2012) 
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Na MD, nu ook Professional Development 
In: Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 1, 03-2011, jaargang 1. 
 
Al enkele decennia krijgt de ontwikkeling van leidinggevenden aandacht in de 
vorm van Management Development. Met de opkomst van de kennis- en 
diensteneconomie en het stijgende aantal professionals (Kwakman, 2007) groeit 
het besef dat ook professionals gerichte aandacht verdienen. Echter weinig 
bedrijven weten expliciet invulling te geven aan Professional Development (PD). 
Dit artikel reikt drie handvatten aan voor de inrichting van PD. Naast een 
diagnosemodel om verschillende stadia van professionele ontwikkeling te 
herkennen wordt aandacht besteed aan de inrichting van een functiehuis voor 
professionals. Tot slot worden drie stappen beschreven om persoonlijke 
groeikracht van professionals in de verschillende stadia te stimuleren.   
 
Diagnosemodel voor professionele functies  
De functies van professionals zoals inkoper, marketing 
medewerker of controller zijn doorgaans vastgelegd in 
functieomschrijvingen. Wil men echter als professional 
doorgroeien dan worden het af te leggen pad en de bij behorende 
ondersteuning doorgaans onduidelijker. Managers hebben over 
het algemeen hun Management Development met specifieke 
programma’s en loopbaanpaden, waarbij onderscheid in 
organisatieniveaus, competentieprofielen en resultaatgebieden 
wordt gemaakt. Het leadership pipeline model van Charan et al. is 
hiervan waarschijnlijk het bekendste (zie volgende paragraaf). Een 
dergelijke systematische indeling is er meestal niet voor 
professionals. Natuurlijk kennen bedrijven junior en senior 
medewerkers al of niet met subniveau A, B en C. Er ligt echter 
vaak geen vast  model om de functies in te delen aan ten 
grondslag.  
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Het diagnosemodel dat we hier presenteren gaat er van uit dat 
professionele ontwikkeling op twee vlakken plaatsvindt: het 
competentieniveau en de oriëntatie van de professional ten 
aanzien van functie, werkveld en omgeving (zie figuur 1).  
• Het competentienivea u.  De meeste bedrijven hebben een 
standaard set van competenties die gebruikt wordt om aan te 
geven welke competenties voor het uitoefenen van een functie 
nodig zijn. Sommige van die competenties hebben meer te maken 
met een innerlijke houding en andere met vaardigheden. Over het 
algemeen is het zo dat voor de hogere functieniveaus meer 
competenties nodig zijn die afhankelijk zijn van een innerlijke 
houding (bijvoorbeeld visie of creativiteit) en voor de lagere gaat 
het meer om basale vaardigheden (bijvoorbeeld probleemanalyse 
of gespreksvaardigheid).  
• De oriënta tie van de professiona l.  De verschuiving va n de 
oriëntatie van de professional gedurende zijn ontwikkeling wordt 
zichtbaar op drie terreinen: functie, werkveld en omgeving. De 
functieoriëntatie verschuift van een 
normatieve/gestandaardiseerde taakopvatting naar een meer 
persoonlijke invulling. Steeds vaker geven persoonlijke nieuwe 
inzichten, overtuigingen en creativiteit het werk en daarmee de 
functie vorm. De werkveldoriëntatie verschuift van een 
operationele, naar een tactische en uiteindelijk naar een 
strategische invulling. Tenslotte is er ook nog een oriëntatie op de 
‘omgeving’. Die verschuift van een interne focus binnen het bedrijf 
steeds meer naar ‘buiten’, naar de externe markt of zelfs naar een 
maatschappelijke oriëntatie. Weggeman haalt bijvoorbeeld het 
onderscheid van Realin aan, hij spreekt over professionals die local 
of cosmo georiënteerd zijn. 
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Figuur 1: Diagnosemodel voor professionele functies 

 
Dit model kan door bedrijven gebruikt worden om hun 
professionele functies in te delen en daarin groeipaden aan te 
geven. Tegelijkertijd kan de professional zelf het gebruiken om 
zijn ’groeistatus’ vast te stellen en te ontdekken in welke richting 
hij nog wil en kan doorgroeien. Het model geeft inzicht in wat 
professionals precies dienen te ontwikkelen willen zij stappen 
zetten.  
 
Ontwikkeling is een continu proces waarin lastig grenzen te 
trekken zijn. Toch biedt een indeling houvast. Historisch kenden 
we al een indeling van professionals in leerling, gezel en meester. 
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In het model dat we hier presenteren hebben we als een verfijning 
van het meesterniveau een driedeling geadopteerd zoals die door 
Achmea grotendeels wordt toegepast in haar functiehuis (zie fig. 
2).  
 
Een functiehuis voor strategische functies  
In een functiehuis liggen de functies vast, zodat het mogelijk 
wordt functies met elkaar te vergelijken wat beloning en 
competentieontwikkeling betreft en loopbaanpaden zichtbaar te 
maken. De meeste bedrijven kennen een functiehuis. Binnen grote 
bedrijven/organisaties (KLM, Philips, Shell, rijksoverheid) bestaat 
voor het strategisch belangrijke Management Development van 
‘high potentials’ bestaat vaak een aparte afdeling met een eigen 
functiehuis, waarin met  
name de loopbaanstadia van algemeen en functionele managers 
terug te vinden zijn. Ook professionals zouden in een functiehuis 
voor strategische functies kunnen, misschien wel, moeten worden 
opgenomen. Een logisch gevolg van het willen behouden van 
talenten en de strategische noodzaak om als bedrijf voorop te 
lopen in de ontwikkelingen. Strategische ontwikkelingen die 
grotendeels afhangen van de inhoudelijke kennis en ervaringen 
van de eigen professionals en hun netwerken. In organisaties, 
waar de activiteiten bedrijfs- en/of afdelingsoverschrijdend en 
vaak multidimensionaal zijn, neemt aansturing via tijdelijke 
projecten en programma’s toe. Dat maakt dat ook functies als 
project- en programmamanagers een strategisch karakter hebben. 
In het functiehuis voor strategische functies kunnen we dan dus 
globaal drie lijnen onderscheiden, namelijk algemeen 
management, projectmanagement en professionals.  
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Voortbouwend op het bovenbeschreven Leadership pipeline 
model van Charan de Careerstages van BT Novations kunnen vijf 
generieke niveaus worden beschreven die zowel van voor lijn- en 
projectmanagers, als voor professionals van toepassing zijn.  

1. Richting geven aan de gehele organisatie (Strategisch)  
2. Richting geven aan (project) managers (Tactisch)  
3. Bijdrage leveren door middel van anderen (Operationeel)  
4. Onafhankelijke bijdrage leveren (Junior/Medior operatie)  
5. Werken onder nauwe supervisie/ afhankelijk van anderen 

(Starter operatie)  
 
Het functiehuis voor strategische functies, zou er dan als volgt uit 
kunnen zien.  

 
Figuur 2: Mogelijke indeling van een functiehuis voor strategische functies (Van der 

Ploeg & Leemereise, 2010) 
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Als we diagnosemodel en functiehuis combineren, dan kunnen we 
zeggen dat het bij de shaper-professional gaat om vaardigheden, 
de taak die uitgevoerd moet worden, operationeel en met een 
interne focus. Bij de master-professional is houding het 
belangrijkste, hij is als persoon als het ware zijn eigen tool 
geworden en is strategisch en extern gericht. De uniciteit van de 
‘master’ is hier wezenlijk. Hoe weet hij zich bijvoorbeeld staande 
te houden in een boardroom met allemaal ‘captains of industry’? 
Dit vraagt ook om ander soort competenties dan bij een ‘shaper 
professional’, zoals netwerken, visie creëren.  
  
Persoonlijke groeikracht 
In het ABD special ‘De evolutie van het Rijk’ schrijft Saskia Görtz 
als directeur Organisatie en Personeel Rijk: ‘Het antwoord op een 
maatschappij die evolueert richting complexiteit is juist eenvoud. 
De complexiteit, variatie en het hoge ontwikkelingsniveau van de 
huidige maatschappij vragen om heel andere vormen van 
stabiliteit en sturing. Werd in het verleden de stabiliteit gezocht in 
het collectief en de sturing gericht op het beheersen van het 
individu, nu is precies het omgekeerde nodig. Stabiliteit zal 
ontstaan door het (h)erkennen van de (persoonlijke) kracht en het 
effect van elk individu en sturing door collectief werken aan 
gedeelde waarden en doelen.’ Deze ‘omgekeerde’ ontwikkeling 
geldt ook voor de individuele professional, die wil groeien. Hij 
moet zijn eigen kracht en effect leren kennen en zijn bijdrage 
ontdekken aan de gedeelde waarden en doelen van het bedrijf. 
Groeien betekent niet alleen je meer of andere competenties eigen 
maken. Voor wezenlijke groei is verschuiving van de oriëntatie 
van de professional nodig.  
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De mate waarin iemand zich kan ontwikkelen is sterk afhankelijk 
van zijn persoonlijke groeikracht. KLM heeft dit bijvoorbeeld in 
haar Management Development aangegeven als groeikracht-
competenties, waaronder bijvoorbeeld  ambitie, vitaliteit en 
zelfvertrouwen vallen. Persoonlijke groeikracht  om van de ene 
fase naar de andere te groeien, kan alleen door de persoon zelf 
ontwikkeld worden door zelfinzicht. Zelfinzicht is het vermogen 
om de eigen overtuigingen en denkmodellen te onderzoeken. 
 
De groei zit voornamelijk in het bewust worden van of het inzicht 
krijgen in de eigen persoonlijke kracht door achtereenvolgens 
focus, reflectie en ‘reasoning’25

Dat opent vervolgens de mogelijkheid om te kunnen reflecteren op 
het eigen relationele gedrag, op de inhoud van werkervaringen en 
op het effect dat je als professonial hebt op anderen. In welke 
situaties of op welke terreinen is je kracht als professional het 
grootst en waarom is dat zo? Wanneer lever je het meest optimaal 
een bijdrage? Door dit type vragen te stellen en door reflectie tot 

. De professional ontwikkelt zijn 
persoonlijke kracht allereerst door te focussen op een beperkt 
veld/domein van doen. Het doel is vaardiger te worden en te 
komen tot een verzameling werkervaringen. Zonder focus op het 
werk weet men niet waar men mee bezig is. Als junior/medior 
doet een professional ervaring op door verschillende dingen te 
doen, maar ervaring alleen maakt nog geen shaper van je. Pas 
door bewust te focussen, met de aandacht totaal gericht op de 
werkervaring, gaat de professional doorgronden waar hij mee 
bezig is en wordt hij een shaper.  

                                                      
25 ‘Reasoning’ wil zeggen het onderzoeken van de eigen beweegredenen ten aanzien van 
jezelf en ook van de denkmodellen die je hanteert. Om met een ‘open mind’, zoals een 
onderzoeker, het leven en daarmee je werk waar te nemen en de oorsprong te doorgronden. 
Vooral loslaten, waardoor nieuwe inzichten ontdekt worden.  
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antwoorden te komen kan de professional tot keuzes komen voor 
doorontwikkeling en/of vooruitgang. Dat is waar een guide-
professional op gericht is.  
 
Een master is een professional die ook de achterliggende principes 
doorgrond. Reasoning is een manier om het inzicht onderzoekend 
vermogen te ontwikkelen, te onderzoeken welke achterliggende 
principes werken. Daarvoor is het nodig om buiten de eigen 
kaders van overtuigingen te kijken en de vernieuwingen waar je 
als professional aan werkt in een grotere context te bezien. Denk 
bijvoorbeeld aan integriteit in het bankwezen, daar kun je binnen 
de bank naar kijken, tussen de bank en haar klanten, maar ook 
tussen de bank en de menselijke wereldgemeenschap. Het 
uitgangspunt bij reasoning is zelfonderzoek van innerlijke 
houding om persoonlijke blokkades te zien en af te breken, 
waardoor ruimte ontstaat voor kansen en vernieuwingen buiten 
de eigen kaders van overtuigingen. Onderzoek dat naar werkelijk 
persoonlijk leiderschap leidt. Niet alleen in het zien van andere 
kansen en door anders te denken, maar juist door met anderen te 
delen en uit te voeren. Daardoor is een master in staat een 
beweging op gang te brengen en nieuwe kansen aan te gaan voor 
het bedrijf.  
 
Geen luxe, maar noodzaak 
Professional Development in bedrijven is in onze ogen een 
dynamisch proces, waarin bij de diagnose van professionele 
functies en de ontwikkeling van professionals aandacht dient te 
zijn voor het competentieniveau en de oriëntatie van de 
professional. De weg van ontwikkeling is er een van persoonlijke 
groeikracht, die gestimuleerd kan worden door achtereenvolgens 
te focussen, te reflecteren en reasoning toe te passen. PD is in een 



inspiraties leren & ontwikkelen 

81 
 

kennisintensieve organisaties geen luxe maar een absolute 
noodzaak.  
(maart 2011) 
 
Referenties 
Kwakman, F. (2007). The professional service firm of the future. Oratie. 
Van der Ploegh, I., & Leemereise, C. (2010). Specialist Development: bewustwording en 
emancipatie. Tijdschrift voor MD, 18(3), 32-36.  
Weggeman, M. (2004). Leidinggeven aan professionals? Niet doen. Schiedam: Scriptum. 
Görtz, S. (2009). ABD-special: ‘De evolutie van het Rijk’, met 3 generaties 7 generaties 
vooruit, 31-32.  
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SPIDER gespreksmodel 
input gericht interviewen voor netwerkorganisatie 
 
Organisaties gaan externe relaties aan, omdat meer kennisontwikkelingen buiten 
de eigen organisatie plaatsvinden. Ontwikkelingen die sneller gaan dan binnen 
de organisatie. Managers en professionals van organisaties zijn hierbij dan ook 
de dragers van de noodzakelijk transformerende organisatie, waardoor de formele 
organisatie flexibel en alert blijft. 
Om alert en flexibel te zijn wordt gebruik gemaakt van diverse (in)formele 
netwerken binnen en buiten de organisatie; zowel in deelnemende als 
confronterende zin om zijn eigen business-intelligentie te ontwikkelen. Zo kent 
Shell netwerken van high potentials, vrouwen en ingenieurs. Deze inzet van 
interne en externe intelligentie wordt steeds noodzakelijker om zich als bedrijf of 
organisatie blijvend en innovatief en slimmer te ontwikkelen. 
 

 

 
Trends 
De ontwikkelingen in de actuele samenleving gaan zo snel. 
Organisaties staan midden in deze actuele ontwikkelingen en 
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dienen een antwoord hierop te geven. Een aantal trends26

 

 zijn 
kenmerkend voor deze ontwikkeling in de maatschappij:  

• Eigen talent staat centraal (zie groeiend aantal ZZP-ers); 
• Roep om duurzaamheid; 
• Locale en globale netwerken; 
• Culturele diversiteit; 
• Het nieuwe werken (o.a. door ICT). 

 
Om te achterhalen welke input iemand van buiten meebrengt om 
in de organisatie zijn werkzaamheden als expert uit te voeren en 
om te ontdekken wat ontwikkeld dient te worden, is een analyse 
aan de voorkant (de intake) nodig. Input in de zin van 
deskundigheid, samenwerking in sociale netwerken, innovatief 
vermogen en creativiteit en dat alles voor de ontwikkeling van de 
netwerkorganisatie. 
 
Cultuurwaarden 
Niet elke manager of professional is echter hetzelfde. De ene is 
goed om een nieuwe business te starten, de ander om deze 
business verder in de markt uit te bouwen. Hetzelfde geldt voor 
organisaties, die verschillende waardeculturen kunnen hebben. 
Robert Quinn onderscheidt vier cultuurtypen op basis van de twee 
dimensies oriëntatie (interne versus externe) en beheersing 
(flexibiliteit versus controle). 
 
De vier cultuurtypen (mens-, organisatie-, omgevings- en 
resultaatgericht) zijn ook terug te vinden als visies op effectiviteit. 
Conclusie van Quinn was echter dat geen van deze visies 
                                                      
26 uit: Werkgevers-Strategie, S. Gortz, E. Schenkelaars, M. Meester, uitg. VisieinPraktijk, 
2012. 



inspiraties leren & ontwikkelen 

84 
 

afdoende was voor een goedlopende organisatie. Een goede 
manager moet dan ook inzien dat de waarden uit de verschillende 
kwadranten allemaal waardevol zijn voor een goed lopende 
organisatie. 
 

 
 
De netwerkorganisatie valt onder het Open Systems model, dat 
flexibel en een externe oriëntatie heeft. Het hier behandelde 
SPIDER gespreksmodel is bedoelt om managers en professionals 
te selecteren die het best passen in een dergelijke organisatie.  
Het is daarom belangrijk om tijdens het intakegesprek, naast de 
feiten over biografie, werkgeschiedenis en persoonlijkheid, een 
beeld te krijgen van de mate waarin de kandidaat een ‘verbindend 
leider’ is. Op basis van alle ingrediënten (cv, portfolio, 
talentenscan en SPIDER) kunnen organisatie en medewerker 
vervolgens ontdekken welke type werk het beste past en waar 
ontwikkelmogelijkheden liggen in relatie tot de 
organisatiestrategie. 
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Verbindend & Appreciatief leidershap 
Leiders van de toekomst dienen in- en externe mensen te kunnen 
verbinden en zich te onderscheiden. Dit vraagt een vermogen om: 

1. Anders te kunnen kijken, denken en doen; 
2. Te vernieuwen vanuit de eigen verantwoordelijkheid; 
3. Te Durven samen te werken; 
4. Te sturen op groei en ontwikkeling van anderen. 

 
Verbindend leiderschap is hierbij het sleutelwoord. Emmanuel 
Gobillot, hoofd van de Britse Haygroup, Leadership Services 
verwijst in dit verband naar het vermogen van de leidinggevende 
om te zorgen voor zinvolle verbindingen tussen de organisatie en 
haar omgeving enerzijds en haar medewerkers anderzijds. Het 
gaat om het kunnen beïnvloeden van zowel de sociale netwerken 
als de formele organisatie. Authenticiteit en eigen kracht zijn de 
sleutelbegrippen. 
 
Gobillot geeft in zijn boek ‘Connected Leadership’ aan dat vanuit 
formeel leiderschap, autoriteit en de actuele dynamiek het 
mogelijk is om met een formele organisatie een veerkrachtige en 
alerte organisatie te worden; door 
 
1. Situationele ontwikkeling leiderschap te baseren op acties, 

connecties en dialoog; 
2. Persoonlijke autoriteit in te zetten op individu en organisatie; 
3. Inspiratie uit netwerken te koppelen aan primaire processen 

van de formele organisatie;  
4. Deskundigheid in sociale netwerken te stimuleren (en te 

managen); 
5. Expertise en innovatie te verspreiden binnen de organisatie. 
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Om energie binnen de organisatie te verspreiden is het 
gedachtegoed van Appreciative Inquiry (AI) meegenomen in de 
uitwerking bij het SPIDER-gespreksmodel. 
Kenmerkend voor AI is de 4-D cyclus: 
 

• Discovery: van ontdekken en waarderen wat is, naar 
• Dream: verbeelden wat mogelijk is, naar 
• Design: ontwerpen wat nodig is, naar 
• Destiny: toekomst scheppen. 

 
De AI-aanpak zorgt ervoor dat organisaties en individuen zich 
versterken en trots zijn in wat en wie ze zijn en wat ze bereikt 
hebben. Zij durven te dromen over wat zou kunnen; en plannen 
van wat zou kunnen en voelen de energie die ontstaat door 
betrokkenheid en de eerste stap te nemen.  
 
SPIDER 
De drie ingangen (Connected Leadership, Appreciative Inquiry en 
Rollen van Quinn) hebben geleidt tot het ontwikkelen van het 
gespreksmodel SPIDER om inzicht te krijgen in het 
inputvermogen van de managers en professionals. 
 
Situationele ontwikkeling 
Managers en professionals maken al deel uit van in- en externe 
netwerken, waarin aan al of niet confronterende discussies 
deelnemen. Het gaat hierbij om netwerken waar men zich bij 
betrokken voelt en al of niet fysiek of virtueel deelneemt. 
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Persoonlijke autoriteit (mensgericht) 
Mensgerichtheid verwijst in de context van verbindend 
leiderschap naar ‘persoonlijke autoriteit’. Wat kan iemand op basis 
van persoonlijk gezag bewerkstelligen, tot stand brengen?  
Inspiratie delen (organisatiegericht) 
Bij organisatiegerichtheid gaat het om de eigen inspiratie en 
creativiteit te kunnen delen en verbinden met het primaire proces. 
Deskundigheid in sociale netwerken (omgevingsgericht) 
Omgevingsgerichtheid betreft de vraag op welke manier iemand 
zijn sociale, professionele (fysiek en virtueel) netwerken productief 
kan maken. 
Energie verder kunnen brengen (resultaatgericht) 
In de zin van verbindend leiderschap in een dynamische 
omgeving betekent resultaatgerichtheid het vermogen om de 
energie die er bij mensen is om te zetten in concrete resultaten die 
er toe doen voor de organisatie.  
 
Tot slot de laatste stap waarbij iemand Reflecteert op het inzicht 
dat dit gesprek voor hem als leermoment oplevert. En het anagram 
‘SPIDER’ is geboren. 
 
SPIDER  
 
S 

situationele actie, connectie en dialoog  
• Wat voor acties heb je t.a.v. betreffende trend 

uitgevoerd? 
• Welke soort (in- & externe) connecties heb hierbij 

gehad? 
• Welke dialogen en confrontaties heb je hierbij 

gevoerd? 
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P 
 

persoonlijke autoriteit inzetten op individu en organisatie 
• Op welke wijze heb je  t.a.v. betreffende trend je 

persoonlijke autoriteit ingezet? 
• Welke persoonlijke drijfveren, motieven, waarden 

zijn hierbij van belang geweest? 
• Welke argumenten van individuen en/of organisaties 

spraken je hierbij wel/niet aan? 
 

 
I 
 

actuele inspiratie delen in formele organisatie  
• Welke actuele inspiratie(s) t.a.v. betreffende trend 

heb je binnen de organisatie gedeeld? Denk hierbij 
ook aan andere functies 

• Hoe is deze actuele inspiratie door collega’s in de 
organisatie ontvangen? 

• Welke kennis en ervaring heb je zelf hierover 
ontwikkeld? 

 
 
D 
 

deskundigheid in sociale netwerken stimuleren en 
managen   

• Welke sociale netwerken t.a.v. deze trend heb je 
gebruikt? En wat waren je rollen hierbij? 

• Wat waren hierbij de reikwijdten van deze netwerken 
(international, nationaal, intern/extern etc.)? 

• Hoe groot was hierbij de culturele en demografische  
verscheidenheid? 

 
 
E 
 
 

energie van actuele expertise en innovatie omzetten in 
formele organisatie;  

• Heeft je inzet t.a.v. deze trend je energie gegeven? 
Waardoor kreeg je er energie van? 

• Hoe heb je je energie hierbij omgezet in de formele 
organisatie ? 

• Welke personen, functies, afdelingen heb je hierbij 
betrokken? 
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R 

reflectie; welke inzicht heb ik en/of organisatie gekregen 
• Wat voor inzicht heb je t.a.v. betreffende trend 

gekregen? 
• Welke inzichten zijn van belang voor de gehele 

organisatie? 
• Wat ga je hiermee doen binnen en buiten de 

organisatie? Wat heb je hiervoor nodig? 
 

 
Dit SPIDER-gespreksmodel geeft manager of professional en de 
organisatie inzicht in de kennis en ervaring van de deelnemers die 
zij vanuit in- en externe netwerken kunnen inbrengen in de 
netwerkorganisatie om zodoende een alerte organisatie in een 
dynamische samenleving te zijn. 
(november 2010) 
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Chaos en leiding geven 
Wie ziet de chaos en wie de orde? 
 
Het lijkt op dit moment steeds chaotischer te worden in onze samenleving. De 
hele samenleving is in beweging en er lijkt geen moment van rust te zijn. Dit 
geldt niet alleen voor samenlevingen, maar zeer zeker ook voor bedrijven en 
organisaties. Denk maar eens aan de financiële en economische crises in US en 
Europa of de politieke crises in Nederland. 
Vroeger was er orde door de kaders van waaruit geleefd werd; m.n. een 
hoofdzakelijk Christelijk kader. Nu zijn er vele kaders, zoals Boeddhistische, 
Christelijke, Islamitische of Humanistische etc. Ook wensen en behoeften 
veranderen voordurend. Van fysieke behoeften van mensen naar meer wensen op 
het gebied van geestelijke ervaringen. Het moet tegenwoordig een emotionele 
‘experience’ zijn. En een vakman heeft niet alleen vaardigheden, maar 
tegenwoordig competenties en een uniek waardepatroon. Niets mis mee, maar 
door de bomen is voor velen het bos niet meer te zien. 
Hoe kunnen we in deze veelheid van veranderingen in de samenleving en 
organisaties toch nog een rustpunt vinden? Is er nog orde in de chaos? 
 
Orde 
Op zich is er natuurlijk al een orde, want niemand zal ontkennen 
dat hij een bepaald persoon is of een bepaalde nationaliteit heeft. 
Dit lijken vanzelfsprekendheden. Piet is Piet en zal in principe 
nooit Kees (willen) worden. En een Nederlander is een 
Nederlander en zal nooit een Belg worden. En westerling zal nooit 
een oosterling worden. En Philips is Philips en zal nooit een Sony 
worden. 
Echter op het moment dat we deze eenheden (mens, nationaliteit 
en cultuur) met elkaar verbinden en er tussen deze drie eenheden 
contact, relaties of bewegingen ontstaan wordt het al moeilijk om 
alles uit elkaar te houden en er gericht mee om te gaan. Laat staan 
de vele veranderingen die in de loop van de tijd daarbinnen ook 
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nog plaatsvinden. Chaos alom en de samenleving dreigt vast te 
lopen.  
 
En toch lijkt het niet zo moeilijk te zijn om met een paar regels het 
vastlopen te voorkomen en de orde weer te herkennen. 
Zo is bijvoorbeeld een aantal jaren terug een experiment 
uitgevoerd om bump 'n' go robotten zo te instrueren dat ze niet op 
een kluitje bij elkaar bleven zitten. De robotten, in de vorm van een 
elektrisch wagentje, kregen 2 eenvoudige instructies mee. Eén van 
die instructies was bijvoorbeeld ‘als je ergens tegenaan botst ga 
terug en dan links af’. De robotten konden tegen de zijkant van 
speelveld of tegen een ander robot aanbotsen. Warempel de 
robotten botsten wel ergens tegenaan, maar kwamen niet op een 
kluitje terecht en bleven bewegen. Door eenvoudige herhaling van 
de instructie kon het spel doorgaan. 
Ook in de natuur blijkt dat groei gebaseerd is op eenvoudige 
wetten. Zo blijkt dat met beknopte informatie de groei van varens 
is te beschrijven. De orde is dus in de varens al aanwezig, we 
hoeven het alleen maar te zien of te ontdekken. Is orde dus zo 
makkelijk aanwezig of te creëren? 
 
Identiteit 
Zou dit ook opgaan voor een ‘chaotische’ samenleving of 
organisatie? De groei van een mens, een organisatie en een 
samenleving krijgt uiteindelijk vorm in de identiteit die men 
uitstraalt. Piet is niet alleen Piet, maar ook nog een persoon met de 
naam een wilskrachtige uitstraling te hebben. Verder is Piet ook 
nog dat eigenzinnige Nederlander met het opgestoken vingertje 
dat uit niets (water) iets (land) kan maken. En ook nog die 
superieure westerling die vindt dat we ook nog zorg voor de 
medemens moeten tonen. 
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Philips is niet alleen de unieke naam Philips, maar ook nog een 
bedrijf met een authentieke design uitstraling.  
 
Prof. Arnold Cornelis geeft in zijn boek ‘De vertraagde tijd’ aan 
dat identiteit bepaald wordt door de dimensies zorg x zelfsturing. 
Hoe meer zelfsturing des te minder zorg nodig is en andersom. 
Nu zouden we daar nog een 3e dimensie de zingeving aan toe 
kunnen voegen. We krijgen dan de eenvoudige formule: 
 
Identiteit = zorg x zelfsturing x zingeving (I = 3Z) 
 
Zorg is aandacht voor mens en medemens, dat o.a. tot uiting komt 
in wederzijdse tolerantie en uiteindelijk in de regelgeving van de 
overheid, waarin we met elkaar afspraken maken hoe we met 
elkaar omgaan. 
Zelfsturing krijgen we met name via school door een vak, 
competenties te leren en deze in het werk om te zetten in 
werkervaring. Hierdoor kunnen we onze talenten ontwikkelen, 
waardoor we onafhankelijk worden en het stuur zelf in handen 
nemen. We leren verantwoordelijkheid dragen en gaan 
‘responderen’ i.p.v. reageren op de problemen en kansen in het 
leven. 
Zingeving of betekenisgeving is voor iedereen anders en krijgt 
gestalte en praktische waarde in de communicatie met elkaar. Als 
je in Nederland ziek bent, krijg je bijvoorbeeld van je moeder een 
mager rundvleessoepje, want daar sterk je van aan. In India zou 
dat een doodzonde zijn, want daar zijn koeien heilig. 
Identiteit kan dus verschillende verschijningsvormen hebben. Als 
er veel zelfsturing is dan is er minder zorg en zingeving nodig. Is 
er veel zorg dan is er minder zelfsturing en zingeving.  
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Als we deze drie dimensies van identiteit in de tijd zouden 
uitzetten en telkens zouden onderzoeken hoe ze zich t.o.v. elkaar 
verhouden dan hebben we een drie-dimensioneel model. Een 
model met deze drie variabelen, waardoor we de voortdurende 
veranderingen in de samenleving in beeld krijgen. 
Gelukkig bestaat in de natuurkunde al zo’n model, de Lorentz 
attractor27

                                                      
27 de Lorentz-attractor 

. Het model laat een wanordelijk, chaotisch lijnpatroon 

 
 

Toelichting James Gleick: 
‘Van oudsher konden veranderende waarden van elke willekeurige variabele worden 
weergegeven in een zogeheten tijdsreeks. Om de veranderende betrekkingen tussen drie 
variabelen te laten zien was een andere techniek nodig.  
Op elk tijdstip bepalen de drie variabelen de plaats van een punt in de drie dimensionale 
ruimte. Wanneer het systeem verandert geeft de beweging van het punt de continu 
veranderende variabelen weer. Omdat het systeem zichzelf nooit precies herhaalt, snijdt de 
baan zichzelf nergens. In plaats daarvan slingert hij steeds rond. De beweging op de 
attractor is abstract, maar onthult de essentie van de beweging van het echte systeem. Ze 
bleef steeds binnen bepaalde grenzen en liep nooit van het papiet af, maar herhaalde 
zichzelf ook nooit. Ze volgde een vreemde, kenmerkende vorm, een soort dubbele spiraal in 
drie dimensies, als een vlinder met twee vleugels. Die vorm betekende zuivere wanorde, 
omdat geen enkel punt of patroon van punten ooit terugkwam. Toch betekende hij ook een 
nieuwe soort orde.      Uit:I Tjing, Jung en chaostheorie, Karen Hamaker-Zondag, in 
Prana, nr. 159, pag. 53 – 68 
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in een symmetrische en regelmatige vlindervorm zien. Een 
evolutionair, niet voorspelbaar lijnpatroon dat zichzelf nooit 
herhaalt met een ‘open’ midden als een soort rustpunt, waar de 
twee vleugels omheen draaien (zie figuur). 
 
Waarden 
Alles wat leeft, ontwikkelt zich en is voortdurend aan het 
veranderen. Zo zal op elk moment de verhouding tussen de drie 
continu veranderende dimensies van identiteit anders zijn. Om 
toch orde in deze chaos te vinden, hoeven we alleen nog te zoeken 
naar eenvoudig herhaalbare waarden, die bij de drie dimensies 
van identiteit zouden kunnen passen. 
Nu is dat niet zo moeilijk. We zouden de tien geboden van het 
Christendom kunnen nemen. Of de Yama’s en Niyama’s uit het 
Hindoeïsme. 
 
Uitgaande van de identiteit kunnen we kijken welke waarden bij 
zorg, zelfsturing en zingeving thuis horen.  
Bij het zoeken naar deze waarden kunnen we uitgaan van de 
verschillen of verscheidenheid tussen mensen en hun opvattingen. 
Of we kunnen uitgaan van de eenheid van de mensheid.  
Uiteindelijk kunnen we niet zonder elkaar. Waar zou Philips zijn 
zonder de goedkope productie van de Chinese fabrieken. En wat 
is de invloed van Philips op het Midden & Kleinbedrijf in de regio 
van Eindhoven. Uitgaande van de eenheid in een soort universele 
zin komt de vraag naar boven welke parameters herkennen we in 
zorg, zelfsturing en zingeving. 
 
Zorg in universele zin houdt in dat we voor elkaar zorgen. Geen 
zorg voor de ander houdt automatisch ook geen zorg voor jezelf 
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in, want uiteindelijk is er geen verschil tussen jouw en de ander 
vanuit het oogpunt van universele eenheid. 
Zorg in universele zin is dan aandacht voor elkaar, al of niet 
vastgelegd in regelgeving door de overheid. De universele waarde 
(deugd), die iedereen van binnen herkent, is dan vrijgevigheid of 
onbaatzuchtigheid. 
 
Zelfsturing in universele zin houdt in dat we ons bewust zijn van 
onze verantwoordelijkheid en ons als zodanig gedragen. 
Verantwoordelijkheid niet alleen naar ons zelf, maar ook naar het 
grotere geheel, waar we deel vanuit maken. Verantwoordelijkheid 
waarin we onze ontwikkelde talenten en competenties kunnen 
inzetten.  
Belangrijk is om bij zelfsturing niet te vergeten om in al onze 
verantwoordelijkheid geen geweld, zowel fysiek als geestelijk, 
naar de ander te gebruiken of op te leggen, omdat dat tevens 
geweld naar ons zelf is. De universele waarde is dan 
geweldloosheid. 
 
Zingeving in universele zin houdt in dat we zoeken naar de zin of 
de waarheid in en van het leven. Waarheid die niet alleen voor 
onszelf geldt, maar ook voor de ander. Om achter de waarheid te 
komen is communicatie met de ander van wezenlijk belang, want 
de zin of de waarheid in en van het leven is voor iedereen een 
zoektocht. De universele waarde is dan waarheidlievendheid. 
 
Eenvoud en leiderschap 
Alles verandert voortdurend niet-lineair en geen een situatie of 
moment is hetzelfde. De verhouding tussen zorg, zelfsturing en 
zingeving is op elk moment en op elke plek anders. Nu we de 
waarden hebben herkend, dienen we nog de eenvoudig daarbij 
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passende regels of parameters te zoeken om in de chaos toch nog 
orde en eenvoud te herkennen. 
Zorg hebben we gekoppeld aan vrijgevigheid of 
onbaatzuchtigheid. Een eenvoudige parameter of regel die hier uit 
voorkomt is dat men datgene (weg)geeft wat men kan missen; 
delen is vermenigvuldigen. Vrijgevigheid ten aanzien van ruimte, 
tijd, geld etc. 
Zelfsturing hebben we gekoppeld aan geweldloosheid. De 
parameter die hier bij hoort is raak een ander fysiek en geestelijk 
niet aan; heb respect en ben tolerant. Situaties veranderen 
voortdurend en de oplossing voor het ene probleem gaat nooit 
100% op voor eenzelfde probleem in andere situatie. 
Zingeving hebben we gekoppeld aan waarheidlievendheid. Hier 
komt de parameter uit voort dat men de waarheid niet in pacht 
heeft, je eigen ‘waarheid’ altijd ter discussie stellen. Wijsheid of 
kennis begint bij de moed om in het onbekende te stappen. Een 
Indiase; uitspraak die hier van toepassing is: ‘Hij die weet, weet 
niet en hij die niet weet, weet’. 
 
Met deze drie parameters hebben we nu eenvoudige regels in 
handen om het chaotische niet-lineaire systeem van organisatie en 
samenleving in beweging en binnen de perken te houden. De 
chaos is toch niet te vermijden. Natuurlijk bestaan er vele 
tweedimensionale modellen, waardoor we onze positie van bedrijf 
of samenleving kunnen bepalen, maar daarmee nog niet de 
levendigheid daarvan. Deze modellen streven een zogenaamde 
perfectie na, waar niets mis mee is. Een perfectie van het beheersen 
van ontwikkelingen en veranderingen. En toch hebben we nog 
steeds niet het perfecte bedrijf of de volmaakte samenleving 
geschapen. 
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De vraag zou moeten zijn hoe kunnen we de vlinder laten 
vlinderen zonder hem op een speldenknop te prikken om hem te 
onderzoeken. Wat zou er met Enron gebeurt zijn als hun leiders 
deze drie eenvoudige parameters van vrijgevigheid, 
geweldloosheid en waarheidlievendheid hadden toegepast. Hoe 
zou het Ahold vergaan zijn als hun leiders deze parameters 
hadden toegepast. 
Interessant is bijvoorbeeld hoe Jack Wells General Electric zo in de 
hele wereld heeft kunnen laten vlinderen. Natuurlijk kent iedereen 
het Six Sigma model. Maar was dat het alleen?. Ik verdenk Jack 
Wells ervan dat hij er alleen maar voor gezorgd heeft dat alles in 
beweging bleef en niet ging vastroesten. Bekend is dat hij jaarlijks 
de top 500 van zijn bedrijf uitnodigde. Wel bleek dat jaarlijks 20% 
van deze top vervangen was, waarbij hij misschien onbewust 
stuurde op deze drie parameters. Het vastroesten of lopen gebeurt 
op het moment dat je bijvoorbeeld denkt ik ‘weet’ wel hoe het in 
elkaar zit (waarheid?), ik leidt de zaak op mijn manier (geweld?) 
en ik ‘zorg’ dat mijn bonus veilig is gesteld (vrijgevig?). 
 
Leiders in organisaties of in de samenleving die zich door deze 
drie eenvoudige parameters laten leiden, geven de rust en het 
vertrouwen om in beweging te blijven en met de stroom mee te 
gaan. Dit kan echter niet zonder dat deze leiders ook deze drie 
parameters zelf leven en tonen. Het zijn geen gedragskenmerken 
die van buiten opgelegd kunnen worden, maar vraagt om 
continue innerlijke oefening en toepassing. Voortdurende oefening 
omdat de verhouding tussen deze parameters niet op elk moment 
hetzelfde is, maar telkens opnieuw om zelfonderzoek en reflectie 
vragen, zowel voor de leiders als ook de organisaties en 
samenleving.  
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Veranderende organisaties en samenleving zijn gebaad bij leiders 
die deze innerlijke houding van vrijgevigheid, geweldloosheid en 
waarheidlievendheid zelf onderzoeken en tonen en dit 
zelfonderzoek ook de basis van de ‘chaotische’ organisaties en 
samenleving laten zijn. 
(augustus 2010) 
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LEREN en ONTWIKKELEN  
 

Leren en ontwikkelen heeft zelf ook te maken met de wijze waarop leerconcepten 
worden gehanteerd. 

 
In dit derde gedeelte van het boek wordt het leren en ontwikkelen zelf onder de 

loep genomen. Leerconcepten komen ter sprake waarmee de afdeling Learning & 
Development rekening dient te houden. 
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Tijd voor cognitieve ontwikkeling? 
De competenties voorbij! 
 
Transformatie is het buzz-woord dat steeds vaker klinkt. Transformatie omdat de 
samenleving steeds sneller verandert, informatie wereldwijd en overvloedig 
gratis beschikbaar is, grenzen vervagen en zodoende andere voorwaarden stelt 
aan leren; met name aan het opnemen en verwerken van informatie. Manon 
Ruijters spreekt in dit verband over omgaan met desoriënterende dilemma’s, 
crises & kritische analyse en Jos Arets over stijlflexibiliteit28

De betekenis van leren vraagt, door de transformatie, om slimmer werken, 
verdieping en verfijning van het leren en het ontwikkelen van en dóór 
medewerkers. In dit artikel wordt ingegaan op de transformatie van de 
samenleving en haar betekenis voor leren. 

. 

 
Transformatie van de context 
Woorden en activiteiten krijgen hun betekenis door de context 
waarin zij plaatsvinden29

                                                      
28 In: Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr.2. 07-2016, jaargang 6, pag.42 en 
77. 

. Zo ook de betekenisgeving van leren. De 
context van het leren is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. 
Bedrijven en organisaties opereren steeds meer in een keten van 
organisaties, waarin medewerkers zich dienen te manifesteren los 
van hiërarchische verbanden. Het gaat vooral om de eigen 
exposure naar anderen in een bredere bedrijfsomgeving. 

29 Een voorbeeld: Als gezegd wordt spring op het paard, dan heeft dit in een gymzaal een 
andere betekenis als in een weiland. 
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Strategieën van organisaties worden niet alleen meer bepaald door 
het oplossen van problemen of efficiënter en effectiever maken van 
processen, maar vooral door innovatieve doorbraken en 
ontwikkelen eigen authentieke kennisdomeinen om zich zo te 
onderscheiden van andere bedrijven. 
Medewerkers en teams worden steeds meer zelfsturend of zoals 
Arnold Cornelis zegt communicatief zelfsturend30.  Het is niet 
vreemd dat onderzoek van Deloitte31

Deze transformerende context vraagt om een andere 
betekenisgeving van leren, door aan te sluiten bij innovatieve 
strategie, ketenorganisatie en de zelfsturende medewerker. 
Centraal hierin staat uiteindelijk de mens of medewerker die de 

 laat zien dat medewerkers 
dagelijks het web afzoeken en vanuit zichzelf 3,3 uur per week 
besteden aan ontwikkeling. 

                                                      
30 In: A. Cornelis, De vertraagde tijd, 1999. 
31 Zie: http://get.degreed.com/how-the-workforce-learns-in-2016-report. 
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bron van nieuwe inzichten is. Zie ook rapport onderzoek 
Bedrijfscoöperatief Leren.32

 
 

Van functie naar performance 
Een belangrijk thema in de discussie over leren is het zogenaamde 
70-20-10 leermodel, met name het leren in de praktijk (70). 
Natuurlijk is het zo en is het altijd zo geweest, dat in het werk 
wordt geleerd zonder dat daar een formele invulling aan is 
gegeven. Niet voor niets is er de uitdrukking ‘Al doende leert 
men’. Leren gebeurt hierbij enerzijds door herhaling van 
handelingen en anderzijds door samenwerken met collega’s en 
feedback van hen.  
Samenwerken gebeurt in afdelingen en projecten op basis van een 
functionele invulling. De vraag neemt echter toe om je niet alleen 
vanuit je functie (inputkant) te ontwikkelen, maar veeleer om je 
vanuit de performance of taakuitvoering (outputkant) te 
ontwikkelen. Performance om toegevoegde waarde de realiseren 
ten aanzien van het businessresultaat, de innovatie, het team, de 
klant en jezelf.33

Juist deze ontwikkeling van performance vraagt meer dan alleen 
functioneel leren in de praktijk; zeker waar het innovatie betreft.  

  

Innovatie gebeurt aan de grenzen van bestaande kennisvelden, 
opvattingen en oplossingen en vraagt om een meer naar buiten 
gerichte aanpak. Een naar buiten gerichte aanpak door zowel 
samen te werken met externe bedrijven en organisaties, als wel 
door het ter discussie stellen van de eigen uitgangpunten. Per slot 
van rekening is er meer kennis buiten de organisatie, dan binnen 
de organisatie. Denk hierbij aan de gigantische hoeveelheid 

                                                      
32 Zie: http://www.csvcompany.nl/BCL/index.htm 
33 Zie artikel van Claire Zillman; IBM Is Blowing Up Its Annual Performance Review, 
in: FORTUNE MAGAZINE  FEBRUARY 1, 2016. 
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informatie en kennis die op internet aanwezig is. Hoe vind hierin 
je weg, of wat is waardevolle en zinvolle informatie of kennis?. 
Niet voor niets organiseren bedrijven en organisaties kennishubs 
die de eigen grenzen overstijgen en toegankelijk zijn voor anderen. 
Nonaka spreekt in dit verband naast de bestaande lagen van 
bedrijfssysteem (harkje) en projectorganisatie, over de 
zogenaamde kennisbasis laag34. De Sociogroep35

 

, gericht op de 
menskant van circulaire economie, spreekt van een 
cellenstructuur. 

Meer, beter en slimmer 
Concurrentie tussen bedrijven en organisaties vindt plaats op 
diverse aspecten. Het ene bedrijf wil de grootste zijn en moet 
steeds meer produceren om winstgevend te zijn. Efficiënt inzetten 
van vaardigheden staat hierbij voorop. Andere bedrijven willen 
een betere kwaliteit en service aan de klant bieden en richten zich 
op het effectief inzetten van competenties, door een betere 
communicatie te realiseren tussen medewerkers en /of met 
klanten. 

 
Wederzijds feedback geven is een belangrijk instrument om te 
leren competenties effectiever te realiseren op de werkvloer. 
Feedback geven is geen kritiek geven, maar zorgen voor 
verbetering van de taakuitvoering, het werkproces, 
kennisontwikkeling en persoonlijke inzet.36

                                                      
34 Zie Nonaka: http://www.slideshare.net/jonker1/hypertext-organization-ikujiro-nonaka-
interview. 

  

35 Zie Cellennetwerk: http://sociogroep.nl/toepassingen/cellennetwerk. 
36 In: Leren zichtbaar maken, John Hattie, 2014. 
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Weer andere bedrijven richten zich op het aanbieden van slimmere 
totaalbelevingen, door samen met andere partners in de keten een 
eigen, uniek en duurzaam kennisdomein te ontwikkelen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van webkennis, collega’s van andere 
bedrijven, experts en in sommige gevallen ook van klanten. Dit 
vraagt van de medewerkers echter een sterke eigen identiteit of 
authenticiteit, kwetsbaarheid en het vermogen de eigen grenzen te 
overstijgen in de samenwerking met andere externe partners. Een 
voorbeeld is de gemeente Rotterdam die in de ontwerpfase van 
het maken van gebouwen de Erasmus universiteit inschakelt en 
vervolgens het ontwerp voorlegt en toetst aan het 
maatschappelijke veld. De bouw is overigens bij uitstek een keten 
georganiseerde bedrijfstak. Waar eerst de aannemer samen met de 
architect het ontwerp bepaalde, zien we nu dat vooral de 
leveranciers van digitale apparatuur grote invloed heeft op het 
ontwerp; m.a.w. alle partners kunnen regie voeren op het proces 
en niet alleen de hoofdaannemer. 
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Authenticiteit, kwetsbaarheid en eigen grenzen leren kennen en 
overstijgen begint met het zien van de eigen vaak verborgen 
kracht, de eigen angst en de grenzen die we willen beheersen of 
controleren. Echter kansen voor vernieuwingen en innovaties zijn 
vaak al in potentie aanwezig, maar we zien ze niet. De kunst is te 
leren deze wel te zien en voorbij onze innerlijke vastgeroeste 
denkbeelden te komen. 
 

 
 
Curation en de cognitieve functies 
Het ontwikkelen van een uniek kennisdomein is niet louter het her 
en der verzamelen van informatie. Dit vraagt om curation, dat wil 
zeggen het vinden en selecteren van relevante informatie en het 
categoriseren, duiden en delen van kennis met anderen in je 
netwerk. Ook gaat het om weten wat je doel is en voor wie je het 
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doet en uiteindelijk reflecteren ten aanzien van leren en zakelijke 
kansen. 37

Curation vind met name plaats door jezelf in je hersenen of 
hersenprocessen. Deze hersenprocessen zijn verantwoordelijk 
voor het verwerken van informatie en effectief uitvoeren van taken 
(bijv. focussen, planning, timemanagement). In het uitvoeren van 
deze executieve functies maak je gebruik van meerdere cognitieve 
functies. 

  

 
Cognitieve functies38 zijn in de basis bij iedereen aanwezig. Het 
zijn bouwstenen van het denken; een gereedschapskist voor 
cognitieve, sociale, affectieve en emotionele processen. Zij worden 
gezien als dirigent van cognitieve vaardigheden en helpen bij 
allerlei soorten taken39

 

. Ontwikkelen van cognitieve functies maakt 
het mogelijk om deze in meerdere of andere  situaties en contexten 
in te zetten, waardoor uitvoering van taken maximaal mogelijk is. 

De cognitieve functies vormen een bouwwerk van functies van het 
denken, te beginnen met waarnemen. Essentieel is waarnemen. 
Rubbish in is rubbish out. Vijftig procent van de fouten die 
mensen maken komt voort uit het foutief waarnemen door niet 
nauwkeurig of impulsief waarnemen of door innerlijke blokkades.  
Bijvoorbeeld in timemanagement zijn de onderste cognitieve 
functies nauwkeurig zijn en niet impulsief zijn een belangrijke 
basis. Vervolgens gaat het daarbij om de cognitieve functies 

                                                      
37 Zie Content Creation en Curation: 
https://wordpress.com/post/dekunstvanzijn.wordpress.com/385 
38 Zie: Basisboek Mediërende Leren, F. van Loo & E. van Doorn, 2013. 
39 Bron: SLO.nl. 
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gegevens verzamelen, relaties leggen, elimineren, selecteren, 
tijdsoriëntatie, systematisch werken en veronderstellingen maken 
en logisch denken. 
Juist het ontwikkelen van cognities maakt dat het mogelijk om 
flexibel te zijn in je performance naar het businessresultaat, 
innovatie, klant, team en jezelf. Zelfreflectie of reflectie onder 
begeleiding zijn hierbij het middel bij uitstek om deze cognitieve 
functies te leren en te ontwikkelen en je eigen grenzen te leren 
overstijgen. 
Zelfreflectie gaat over terugkijken en jezelf steeds bevragen over 
hoe je het hebt gedaan en wat de achtergronden en eventuele 
blokkades daarvan zijn. Het gaat dus niet over goed en fout. Het is 
belangrijk geen oordeel te vellen en een veilige ruimte te creëren 
waar vragen gesteld kunnen worden over hoe en waarom en te 
zien waar er ruimte is om te groeien. Reflectie met een begeleider 
vraagt overigens ook om openheid en kwetsbaarheid van de 
begeleider; het dient een wederkerige relatie te zijn in het 
leerproces. 
 
Tot slot 
Manon Ruijters zegt ondermeer ‘Informatief en transformatief 
leren zijn verschillende grondtonen in het leren. Het helder 
onderscheiden hiervan is een fundamentele stap in de 
ontwikkeling van ons vak.’ 
In dit artikel heb ik proberen aan te geven welke betekenis de 
transformatie van de samenleving voor het leren heeft. 
Transformaties hebben altijd plaatsgevonden, sinds het begin van 
de mensheid. Echter het duiden en betekenis geven van deze 
transformaties kan ons handvatten geven voor het leren. 
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Kijken we naar het wederzijds en samen ontwikkelen van 
kennisdomeinen dan gaat het tegelijkertijd om zowel informatief 
leren als om transformatief leren (referentiekaders onderzoeken). 
In dit geval is bij informatief leren curatie van informatie van 
belang en bij transformatief leren zelfreflectie. Technische 
ontwikkelingen, zoals internet, geven een welkome ondersteuning 
bij het informatief leren. Innerlijke zelfreflectie en reflectie onder 
begeleiding zijn ten aanzien van de cognitieve functies dan ook 
nodig bij het ontwikkelen van transformatief leren. Het mooiste is 
als dit op de werkplek gebeurt. Het in groepsverband leren 
mediteren en toepassen van mindfullness kunnen dit 
ondersteunen. Er zijn zelfs bedrijven die zogenaamde ‘Goed 
Gezelschap’ bijeenkomsten houden om met elkaar hun innerlijke 
uitgangspunten en denkbeelden te onderzoeken om zodoende het 
leren verder te ontwikkelen en uiteindelijk slimmer te werken.  
(juni 2016) 
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Leren vanuit het niets? 
Het geheel is meer dan de delen. 
 
Het geheel is meer dan de delen. Wat betekent dit nu eigenlijk? Wil dit zeggen 
dat bijvoorbeeld in het licht van leren de gezamenlijke kennis van de deelnemers 
aan een leerproces meer is dan de optelsom van hun kennis? 
Jan Bommerez maakt in zijn presentatie over het transformatietijdperk40

In dit artikel ga ik in op wat ‘het geheel is meer dan de delen’ betekent voor het 
leren in organisaties in het nieuwe, volgens Bommerez, transformatietijdperk.  

, welke 
over de werking van de geest en emoties gaat, duidelijk dat het in feite niet om de 
optelsom (1 + 1 =3) gaat. Hij zegt dat het geheel van een (probleem)situatie 
waarin men met elkaar verkeert, meer informatie bevat dan de som der delen en 
dat deze informatie nog verborgen is. Er is dus meer informatie in een groep of 
organisatie aanwezig dan wat op dat moment door allen tezamen gekend wordt. 
In dat geheel, waar niets aanwezig lijkt te zijn, ligt een schat aan kennis 
verborgen.  

 
Inleiding  
De natuurkunde heeft al jaren geleden aangetoond dat alles (o.a. 
mens, plant, dier, de aarde e.d) uit licht bestaat en dat licht 
informatie bevat. Veel informatie is in dit levende systeem is 
echter nog niet ontdekt en ontsloten. De wijzen wisten dit 
overigens al. In de Isa Upanishad staat ondermeer ‘Alles is vol van 
licht (=informatie)’. Over het algemeen werken we met informatie 
en kennis die we door studie van gestold licht oftewel fysieke 
vormen, hoe ato-klein ook, ontdekt hebben. 
 
Dit levend systeem heeft als geheel dus impliciet informatie of 
instant-intelligentie. De vraag doet zich dan ook voor, hoe we deze 
instant-intelligentie beschikbaar kunnen krijgen, zodat we leren en 
inzicht krijgen in de voortdurend veranderende (werk)situaties die 

                                                      
40 Zie YouTube:  http://www.youtube.com/watch?v=0ozwoFMUWGc 
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om nieuwe en andere oplossingen dan de bestaande vragen. 
Natuurlijk is er niets mis met de bestaande kennis, want dat blijft 
een basis waarop we werken en leven. 
Stephan Covey zegt over zo’n voortdurend veranderend, levend 
systeem: ‘Zodra we de inherente principes van een levend systeem 
respecteren komen ze vanzelf tot groei en bloei. Probeer eens (de 
principes) openheid, respect en vertrouwen en aanschouw de 
doorbraken die dan gebeuren.’ 
Ongeacht de vorm van formeel, sociaal of praktisch leren (70-20-10 
leermodel) bestaat er immers instant-intellligentie en zijn de 
principes op natuurlijke wijze aanwezig.  
 
Hier en nu open zijn  
De instant-intelligentie of verborgen informatie kan niet ontsloten 
worden met oude kennis; deze kan hooguit een richtingaanwijzer 
zijn.  
Onze oude kennis is meestal gebaseerd op bepaalde 
uitgangspunten en overtuigingen van de geest. Deze oude kennis 
uit het verleden is als een sluier die voor de instant-intelligentie 
hangt, die hier en nu aanwezig is, zonder dat we de instant-
intelligentie waar kunnen nemen. De geest is als het ware gesloten 
en is als een sluier die het onbekende aan het zicht onttrekt. 
 
Informatie of kennis kan zonder de eigen blokkades, zoals ideeën 
en overtuigingen, spontaan in het hier en nu oprijzen uit het 
geheel of het zogenaamde niets. Het waarnemen van deze 
spontane kennis in het hier en nu gebeurt zonder dat je het van 
tevoren kunt plannen. Alertheid in het moment en waarnemen 
van het moment is de openheid van de geest, die je achteraf 
herkent. Kennis komt als het ware naar je toe; we noemen dit ook 
inspiratie. 
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De oude wijzen uit India wisten dit al en zeiden: ‘Hij die weet 
weet niet; hij die niet weet weet.’ Het inzicht dat je het niet weet 
leid je naar het hier en nu open zijn en is meer dan openheid 
hebben.  
 
‘Niet dit – niet dit’ met respect  
Hoewel men er van uitgaat dat samen leren een meerwaarde heeft, 
wordt men in de discussie vaak gehinderd door de eigen ideeën en 
overtuigingen. We luisteren bijvoorbeeld niet naar een ander 
omdat we onze mening willen verkondigen; vaak zeggen we dan 
‘ik wil iets met jullie delen’. Men vergeet dat de instant-
intelligentie al aanwezig is. Het gaat dan ook niet om discussie, 
waarin men de eigen ideeën, motieven e.d. tegenover elkaar uit en 
bespreekt, maar om door dialoog de discussie te overstijgen.  
‘Dialoog is samen – als een gezamenlijke intelligentie - kijken naar 
wat je alleen niet kunt zien’ volgens William Isaacs (in: Dialogue 
and the Art of Thinking Together). 
In het aloude Hindoeïsme werd ook al gesproken van ‘neti-neti’ 
(niet dit – niet dit), als aansporing om verder te kijken dan de 
eigen gedachten. 
 
Het inzicht dat het ontsluiten van verborgen kennis spontaan en 
niet voorspelbaar is kan ruimte brengen voor jezelf en anderen. 
Wederzijds respect rijst op voor elkaar; dit kan niet afgedwongen 
worden, noch bij jezelf, noch bij anderen. 
 
HET in vertrouwen 
De instant-intelligentie of verborgen informatie kan ook niet 
gecontroleerd worden door onze oude kennis en herinneringen. 
HET, de instant-intelligentie of verborgen informatie, is immers al 
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aanwezig. Bijvoorbeeld Amerika (HET) was er al voordat 
Columbus het ontdekte. 
 
HET is dus al aanwezig, vlakbij zonder dat je het waarneemt41

 

. 
Peter Senge zegt o.a. ‘Wanneer mensen regelmatig in dialoog gaan 
met elkaar, ontstaat een diep vertrouwen in het proces en in de 
ander.’ Volgens mij niet alleen vertrouwen in het leerproces en in 
de ander, maar natuurlijk ook in de aanwezigheid van HET, dat 
wat we nog niet kennen; m.a.w. in HET leven. Zhuang ZI (ca. 369-
286 v. Chr.) zei het al: ‘Echt leren is leren wat niet te leren is.’ 

We denken nu vooral in 
3 dimensies. Wat gaan 
we leren als we 4 
dimensies gaan 
waarnemen bijvoorbeeld 
energievelden, zoals de 
natuurkunde reeds ontdekt heeft en dus die in HET al aanwezig 
zijn. 
Het inzicht dat kennis niet te controleren is leert ons te vertrouwen 
op HET, de verborgen instant-intelligentie. Vertrouwen of geen 
vertrouwen hebben, HET is overal en altijd aanwezig ook als we 
het nog niet waarnemen.  
 
Tot slot  
De wereld verandert voortdurend en transformeert naar nieuwe 
vormen van kennis, vaak zonder we dat in de gaten hebben. De 
kunst is om uit te gaan van eenheid der dingen en niet van 

                                                      
41 Frans Sandbergen spreekt van ‘het Wil’ (zie: www.hetwil.nl). 
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verdeeldheid, omdat eenheid (licht) de bron en eenheid is waar 
alles uit voort komt. 
Echter aandacht, waarnemen van de verscheidenheid laat ons de 
sluiers zien die de instant-intelligentie van HET geheel of HET 
niets in de weg staan. Aandacht, waarnemen, eenvoudiger is het 
eigenlijk niet en het samen leren met openheid, respect en 
vertrouwen rijst op vanuit het niets. 
(november 2015) 
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Leren is het nieuwe werken! 
Kansen voor L&D afdelingen. 
 
Hebben we nog wel formele trainingen en workshops nodig nu alle kennis via 
internet ontsloten wordt? Er zijn op dit moment al meer dan 1.500 gratis 
cursussen via het web te vinden. Zelfs het Massachusetts Institute of Technolog 
(MIT) geeft haar kennis gratis weg.  
Verder zien we dat het werk steeds meer door intelligente systemen wordt 
overgenomen, zoals zelfdenkende systemen in het bankwezen, robots in auto-
industrie of maanlanders op de maan. 
Werken is niet meer exclusief voor de mens weggelegd. Zelfs kennissystemen 
kunnen, met de juiste algoritmes, zelfstandig lineair leren en zich ontwikkelen. 
In dit artikel gaan we in op nieuwe kansen voor mensen om zich te ontwikkelen 
en willen we HRD professionals een nieuw perspectief schetsen op het leren en 
ontwikkelen in de toekomst. 
 
Trends in het leren 
De digitalisering heeft voor grote veranderingen gezorgd in het 
hele raamwerk van opleiden, leren en ontwikkelen in het 
bedrijfsleven. Terwijl 15 jaar geleden papieren portfolio’s, 
excellijsten e.d. werden bijgehouden om overzicht te krijgen over 
wat medewerkers allemaal aan cursussen, workshops, training- en 
leerprogramma’s hadden gevolgd, is dat de afgelopen 7 jaar 
gedigitaliseerd in Learning Management Systemen (LMS). De 
meeste bedrijven en organisaties hebben hun eigen LMS 
ingevoerd, waarbij het LMS leidend is in het soort leren dat een 
medewerker dient te volgen. Echter in toenemende mate worden 
de LMS van bedrijven overgenomen door andere systemen die in 
het bedrijf aanwezig zijn, zoals de geïntegreerde bedrijfsbrede 
applicaties van SAP. 
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Niet alleen het registreren van trainingen is gedigitaliseerd, maar 
ook de trainingen zelf zijn gedigitaliseerd in de vorm van E-
learnings, al dan niet blended. Het aantal coaches dat digitaal 
coacht is enorm. Het leren van een taal rechtstreeks via skype met 
een native speaker neemt steeds meer toe.  
De digitalisering en sociale media versterken, volgens Jane Hart, 
niet zozeer de oude manieren van leren, maar maken nieuwe 
manieren van leren mogelijk. Het leren van medewerkers kan zo 
meer autonoom en continu ‘in time and place’ plaats vinden. Dat 
is mogelijk doordat alle kennis en informatie direct digitaal 
beschikbaar is al of niet met behulp van anderen die on-line zijn.  
Een interessante ontwikkeling is bijvoorbeeld EduParc 
(www.eduparc.nl). Deze leerservice gebruikt een platform als een 
soort ‘Airbnb voor learning’  waarbij o.a. virtual classrooms 
worden gebruikt om lerende en trainer met elkaar in contact te 
brengen. De lerende zelf, autonoom, bepaalt wat hij/zij wil leren 
en op welk moment. 
 
Het ontwikkelen van leerinhoud hoeft ook niet meer door 
kennisbureaus gedaan te worden, maar kan door bedrijven zelf ter 
hand genomen worden. Deze ontwikkeling is al in gang gezet met 
de zogenaamde Massive Open Online Course (MOOC) vanuit de 
universiteiten. Het is vaak een gratis dienst met gebruik van 
sociale media; met  gedeelde kennisbronnen, zelfsturend en al of 
niet met assessment. 
Een goed voorbeeld hiervan is EdX van MIT en Harvard. EdX 
biedt gratis on-line interactieve cursussen en andere MOOC’s. 
Dergelijke MOOC’s worden ook binnen bedrijven gebruikt en 
worden dan Small Private Online Course (SPOC’s) genoemd; zoals 
door McKinsey wordt gedaan. 
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De prestatie of performance vindt uiteindelijk op de werkvloer 
plaats en ook het leren vindt daar direct  plaats; niet voor niets is 
er sprake van het zogenaamde 70-20-10 leermodel. 
 
Trends in het werken 
De digitalisering heeft ook grote invloed gehad op het werken zelf. 
Kijk maar eens naar de lege winkelstraten en het feit dat de meeste 
on-line inkopen worden gedaan wanneer de winkels dicht zijn. 
Robotisering van het werk en niet alleen de lopende band, neemt 
toe. Het aantal robots dat in bejaardenhuizen wordt gebruikt om 
bejaarden bezig te houden en ‘gelukkig’ te maken is bezig aan een 
opmars. 
Een bank was 15 jaar geleden een gebouw waar je naar toe ging 
om je geld te halen; nu zijn het pinautomaten geworden en zijn 
banken hoofdzakelijk met intelligente banksystemen bezig om het 
geld te beleggen of uit te zetten. 
Philips levert New York niet alleen producten (lantaarnpalen), 
maar levert ook het onderhoud, zodat de gemeente de komende 10 
jaar verzekerd zijn van inkomen. De volgende stap is niet alleen de 
service van onderhoud, maar slimme verlichting, zoals het 
dimmen van licht als er geen verkeer of mensen op straat zijn. Of 
juist veel licht, al of niet van een bepaalde kleur, wanneer er veel 
mensen zijn om een gevoel van veiligheid te creëren. 
We zien het werk veranderen van product naar service en advies 
en tenslotte naar kennisdeling. 
 
Leren als motor van het werken 
Digitalisering heeft grote invloed gehad op het werken zelf en ook 
op de manieren van leren, waardoor werken en leren niet meer los 
van elkaar gezien kunnen worden. 
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Productiewerk aan de lopende band gebeurt geheel automatisch 
met behulp van elektronische ogen en een ict-systeem. Toch kan er 
iets misgaan dat het systeem niet zelf kan oplossen. De 
medewerkers passen vervolgens de kwaliteitscirkel van Deming 
(PLAN-DO-CHECK-ACT) toe om het probleem op te lossen en 
leren zij zichzelf om de band aan de gang te houden. Het 
oplossende leervermogen van de medewerkers wordt met 
toenemende mate belangrijker voor het op gang houden van 
bijvoorbeeld de lopende band in het productieproces. 
 
Dit geldt niet alleen voor het oplossend vermogen van 
medewerkers bij de lopende band, maar ook voor de dealing 
rooms van banken. Kopen of juist verkopen gebeurt bij alle banken 
bijna automatisch. Om als eerste of snelste te kunnen reageren zijn 
er telkens nieuwe inzichten nodig om het dealingsysteem te 
optimaliseren door een slimmer dealingsysteem te creëren dan de 
concurrent. Inspiratie en creativiteit van medewerkers zijn hierbij 
nodig om uiteindelijk tot blijvend zakelijk succes te komen. 
 
Thoms Mayer (COO Lotus F1 team) speelt hierop in en gaat dan 
ook verder dan ín-time and place’ leren en spreekt over ‘we need 
to be speed-in-market’. De huidige data-analyses maken het 
mogelijk om veranderingen bijna organisch te integreren. De 
volgende stap is volgens hem om data informatie om te zetten in 
content, waardoor zelf voorspellingen gedaan kunnen worden. 
Vind dus een slimme manier om een drijvende kracht in de markt 
te zijn door data informatie om te zetten in inhoud. 
 
Het is dus niet het werk zelf, dat voornamelijk gedigitaliseerd is, 
wat het succes bepaald van een bedrijf, maar veeleer het leren dat 
het succes bepaald. Het gaat dan ook niet om optimalisatie van 
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processen en systemen, maar veeleer het leren en ontwikkelen van 
medewerkers dat het onderscheid maakt tussen succes en falen. 
Dit sluit aan bij een uitspraak van Gunther Pauli42

 

: ‘Innovatie gaat 
niet om producten, processen of systemen, maar om leren’. Eerst 
leren en dan pas producten, productieprocessen en 
bedrijfssystemen verbeteren en ten slotte een bedrijfs- en 
marktstrategie uitdokteren om tot blijvend zakelijk succes in de 
markt te komen. 

Het gaat dan ook niet zozeer om de bedrijfskennis  te bewaken en 
vast te leggen,  maar veeleer om relevante en actuele kennis te 
ontwikkelen en slim te ontsluiten samen met mensen buiten het 
eigen bedrijf.  
 
Slimme leercirkels 
Innoveren kun je pas als je de markt, met name nog onbekende 
mogelijkheden, onderzocht hebt. In feite leren door onderzoek te 
doen naar de oorsprong van de vraag of het probleem en nieuwe 
inzichten te ontdekken. Dit is niet alleen voorbehouden aan de 
afdelingen marketing en productontwikkeling. Overal in het 
bedrijf werken mensen die door hun onderzoekende instelling tot 
nieuwe inzichten kunnen komen voor het bedrijf. Zij hebben ook 
in- en externe netwerken, zodat kennis uitgewisseld kan worden. 
De totale externe kennis is per slot van rekening groter dan de 
kennis die reeds intern in het bedrijf bij medewerkers aanwezig is. 
Ook in de productieafdeling liggen er kansen om nieuwe 
alternatieve en unieke kansen te onderzoeken. Het opzetten van 
slimme leercirkels in bedrijven onder regie van een van de 
medewerkers (ongeacht niveau) vraagt vertrouwen van het 

                                                      
42 Gunther Pauli zie: http://www.gunterpauli.com 
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management. Dit vergt een organisatiecultuur waarin het leren 
van mensen een eerste noodzaak is. 
 
Wereldwijde competitie, onzekerheid en complexiteit van 
processen vraagt steeds meer om verborgen kennis boven tafel te 
krijgen. Het onderzoeken van de ‘know how’ wordt belangrijker 
dan de ‘know what’, waarbij de rol van L&D professionals zal 
veranderen van het organiseren van leerevents, al of niet in de 
praktijk, naar het scheppen van voorwaarden voor medewerkers 
om hun eigen leerpraktijk te organiseren. Echter, achter het ‘know-
how’ ligt nog de vraag ‘know-why’. Een vraag die voorbij het 
‘know-how’ ligt en gericht is op de kern of oorsprong van een 
probleem of vraag en buiten de bekende kenniscontext onderzocht 
dient te worden. 
Vragen die door medewerkers zelf, just-in-time-&-place of speed-
to-market, opgelost kunnen worden in slimme leercirkels en niet 
per sé door een of ander HRD management systeem. Geef deze 
slimme leercirkel niet alleen tijd, maar ook de financiële middelen, 
om er bijvoorbeeld een deskundige of anderen buiten het bedrijf 
bij te halen. Zorg ook voor een digitale omgeving, waar kennis 
gedeeld kan worden, waar eventueel met elkaar wereldwijd via 
skype overlegd kan worden en men elkaar ook feedback kan 
geven, omdat kennis ontstaat daar waar eigen kennis ter discussie 
gesteld wordt en op deze manier nieuwe inzichten kunnen 
ontstaan. 
 
Afsluiting 
Leren is door de digitalisering via het web totaal getransformeerd, 
zoals ook het werken is getransformeerd. Werken lijkt steeds meer 
iets voor robots te worden; geschat is dat in 2028 robots wat betreft 
intelligentie de mens overvleugeld hebben. 
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Voor organisaties die succesvol willen blijven (of worden), is 
continu leren, inclusief innovatie door de medewerkers, de 
oplossing, waarbij ook de keten en het netwerk buiten het bedrijf, 
zoals de klanten en leveranciers een actieve rol dienen te spelen. 
Toekomstige organisaties worden gedreven door samenwerking, 
connectiviteit en netwerken om zo tot een dieper niveau van 
kennis en expertise te komen om succesvol in de steeds 
veranderende markt te kunnen blijven opereren.  
Jane Hart beveelt o.a. aan dat bedrijven het onafhankelijk leren 
aanmoedigen en dat zij teams helpen bij het leren van elkaar 
tijdens het werken. 
Hier liggen nieuwe kansen voor L&D afdelingen om hun 
werkveld te verbreden en te verdiepen, enerzijds door 
medewerkers hun leren te faciliteren en anderzijds door de 
ervaring en kennis van buiten het bedrijf te verbinden met die 
binnen het bedrijf.  
(augustus 2015) 
 
Geraadpleegde literatuur: 
1. RABO Trends , Jan Nieuweboer, nov. 2013. 
2. Social Learning in the workplace, Jane Hart, PACT Meeting , Minneapolis, 13 -02-

2015. 
3. The 21st century learning organization, David Woods,  sept 2013. 
4. Turn Education Into a Lifelong Experience, Caroline Mol/Nick van Dam, aug. 2013. 
5. Innovatief organiseren: wat zijn nu de ‘best-practices’?, Management site; Eric 

Alkemade, jan. 2015. 
6. The next revolution –Transforming information into content; Thomas Mayer, IMD 

magazine, June 23, 2015 
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Leren is nu, niet incidenteel. 
Vernieuwen begint met de moed om te leren. 
 
Als de wind waait, maken sommigen muren en anderen windmolens. 
Vernieuwen van de organisatie begint met de reeds in gang gezette beweging te 
leren zien en moed om nieuwe paden in te leren slaan. Dit sluit aan bij een 
uitspraak van Gunther Pauli: ‘Innovatie gaat niet om producten, processen of 
systemen, maar om leren’. Dit vergt een organisatiecultuur waarin er op elk 
moment een verstoring mag zijn van de bestaande handelingen, gedrag en 
modellen. Verstoringen waardoor je leert van de spontane, oncontroleerbare en 
onvoorspelbare werkelijkheid. 
 
Wrijving leidt tot vernieuwing of innovatie 
De naaimachine kon pas uit gevonden worden op het moment dat 
iemand bedacht dat het gaatje van de naald niet aan het einde, 
maar aan het begin van de naald zou moeten zitten. Een simpele 
oplossing die wel diametraal stond tegenover de bestaande 
opvatting en een doorbaak betekende in de bestaande denkwijze. 
 

 
Hoe staat het met de verstoringen van de bestaande denkwijzen in 
de huidige organisaties? En hoe kunnen die bijdragen tot 
vernieuwingen en innovaties binnen jouw organisatie? Dit artikel 
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geeft een paar handvatten om deze verstoringen elk moment een 
kans te geven en het leerproces van vernieuwende inzichten door 
blijft gaan. 
 
Flow in het werk 
Iedereen weet hoe belangrijk het is om te vernieuwen en voorop te 
lopen in de competitieve strijd om de klant. 
Er is een groot verschil in de toevallige vonk en de continue vlam 
van innovatie.  
Vaak zoeken we in het werk antwoorden op problemen die we 
gesignaleerd hebben en dan plannen we een brainstormsessie; 
daar is niets mis mee. Echter het zien van het probleem of van 
mogelijke kansen is in de flow van het werk direct aanwezig. In de 
stroom van het werken rijst een onmiddellijke, spontane response 
op. Een onmiddellijke response waarover we daarna dan meestal 
gaan wikken en wegen. ‘Wat vinden mijn collega’s er van?’ of 
‘Durf ik het wel te zeggen?’of ’Staat dit niet haaks op wat we tot 
nu toe deden?’ Die onmiddellijke response is de verstoring en 
geeft de kans om te leren; het is gewoon duidelijk wat er moet 
gebeuren. De continue vernieuwing is mogelijk als we leren kijken 
en luisteren naar wat het moment verlangt. Dit vraagt een 
organisatiecultuur van moed, nieuwsgierigheid en ruimte, 
waardoor inzicht in de spontane vernieuwing van het werk 
vanzelf oprijst en de praktische intelligentie zich verfijnt.  
 
Hier-en-nu feedback op de relatie 
Het maken van producten,verlenen van diensten of verbeteren 
van processen staat niet op zichzelf, maar vindt plaats in een 
context van relaties met anderen. Elke relatie, of het nu 
medewerkers of klanten zijn, gebeurt met woorden en schept zo 
zijn eigen taal en context. Echter inherent aan deze context is dat 
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men deze context ieder voor zich vanuit zijn eigen gezichtspunt en 
overtuigingen interpreteert waardoor taalbarrières en 
misverstanden ontstaan, eventueel met emotionele uitbarstingen. 
Emoties komen oncontroleerbaar naar boven en zijn hierbij de 
voorbodes op wat je nog niet werkelijk weet, maar al wel innerlijk 
ervaart. Deze emoties en daaruit voortkomende emotionele 
misverstanden zijn onmiddellijk te voelen.  
Confucius zei het al: Hij die de kracht van woorden niet kent zal niet in 
staat zijn een mens te leren kennen. 
 
Vaak worden er heisessies georganiseerd om te reflecteren over de 
onderlinge samenwerking van  medewerkers en/of met klanten. 
Echter door op het moment zelf, in het hier en nu feedback te 
geven door je eigen gevoelens te verwoorden en hoe die jouw 
reactie op de ander bepalen, ontstaat onmiddellijk inzicht in de 
relatie, waardoor sociale en emotionele intelligentie zich verfijnt.  
In de dagelijkse praktijk creëer je zo een cultuur van de realtime-
feedback, zoals Bonne Wagenaar dit in zijn boek ‘Organisatie van 
binnenuit’ (van Gorcum, 2009) noemt. Er ontstaat gelijktijdig 
inzicht in de relatie en dat geeft richting aan de vernieuwing bij 
het vinden, verleiden, bevredigen en behouden van klanten en 
medewerkers. Slechts weinigen durven hun keten van relaties 
direct te vernieuwen vanuit oncontroleerbare emoties. 
 
Niets zien in bestaande kennis 
Gehoorapparaten hebben over het algemeen batterijen (‘iets’). Nu 
zijn er gehoorapparaten die geen batterij (‘niets’) meer nodig 
hebben. Het toepassen van ‘niets’ (geen batterijen) kon gebeuren, 
omdat de natuurkunde geleerd had gebruik te maken van 
energieverschillen in het lichaam.  
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Iedere organisatie, of die nu in transitie zit of naar een 
vernieuwende vonk zoekt, kan eenvoudigweg leren. Veel 
organisaties borduren voort op hun eigen bestaande kennis, 
theorieën en modellen. ‘Iets’ dat slechts een deel van de 
werkelijkheid is, maar niet het geheel. Elk concept of model roept 
automatisch de reactie op ’Klopt dit wel?’ of  ‘Dit klopt niet!’. 
Logisch omdat een concept of model een bedenksel of geestelijke 
structurering is van een deel van het geheel. 
 
Om businessleider in de markt te blijven worden door bedrijven 
ateliers georganiseerd om de onvoorspelbare creativiteit een boost 
te geven. Natuurlijk kun je in ateliers met elkaar de 
maatschappelijke ontwikkelingen analyseren en strategische 
scenario’s ontwikkelen. Echter het ‘niets’, je zou kunnen zeggen de 
bron van inspiratie, van waaruit het onvoorspelbare in de geest 
oprijst is elk moment aanwezig. Sommigen mediteren om 
verbinding te kunnen krijgen met dat ‘niets’, zonder dat ze weten 
dat dit ‘niets’ op elk moment en plaats aanwezig is. 
Dit vraagt openheid en moed om ‘iets’ dat wij weten los te laten en 
te leren vanuit het ‘niets’ en zo het onvoorspelbare een kans te 
geven. Zeker als je verder durft te kijken dan de eigen bestaande 
grenzen, waarbuiten dan nog meer unieke, onvoorspelbare 
inzichten kunnen oprijzen. 
 
De Beatles konden hun muziek bij geen een platenmaatschappij 
kwijt, totdat Brian Epstein hun waarde zag, die aansloot bij de 
behoefte van een nieuwe generatie muziekliefhebbers met een 
andere, vrijere manier van leven. De Beatles gaven een nieuwe 
inhoud aan de muziek. 
Spreek in- en externe netwerken aan om tot verstoring van de 
bestaande theorieën en modellen te komen. Jonge professionals 
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laten nu al zien wat er verandert aan zingeving in een ‘global 
world’ en daarmee aan hun behoeften. 
Het onvoorspelbare nieuwe is elk moment in het ‘niets’ aanwezig, 
leer daarvan  en logische intelligentie verfijnt zich. 
 
Tot slot 
Je denken kun je gebruiken als een handig gereedschap, maar 
"opkomende gedachten" kunnen je gedrag en acties sterk 
beïnvloeden. Je gedachten ontstaan grotendeels door eerder 
gemaakte patronen in de hersenen en onbewuste logische 
connecties. Misschien denk je dat deze gedachten van jou zijn, 
maar je bent niet je gedachten. ‘Een gedachte komt wanneer "zij" 
dat wil, en niet wanneer "ik" dat wil’ volgens Friedrich Nietzsche.  
Het vraagt om alertheid, moed om het bestaande te laten voor wat 
het is en je te richten op wat je waarneemt in de werkelijkheid van 
alle dag, dat zich in de geest vertaalt naar wat ‘het’ wil. 
Neem waar en veroorzaak een verstoring in de manier je waarop 
je over vernieuwing en innovatie denkt en leert. Onderzoek, open 
je geest voor de spontane, oncontroleerbare en onvoorspelbare 
mogelijkheden en laat de eenvoud om elke dag innovatief te zijn 
plaats vinden. 
(september 2014) 
 
Geïnspireerd door:  
1. Cause a Disturbance: If You Can Slice a Melon or Make a Right-Hand Turn, You 

Can Be a Breakthrough Innovator Paperback; door Ken Tencer, John Paulo Cardoso, 
2014. 

2. De illusie van het leven, uitdaging tot zelfonderzoek door Dr. Vijai S. Shankar, 
2003. 

3. Het Wil, een pleidooi voor ongekend talent, Frans Sandbergen, 2009 
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Ontwikkelen van professionele ruimte 
anders doen, anders zeggen, anders denken, anders kijken 
 
‘Uit klei worden potten gevormd, maar de bruikbaarheid van het vaatwerk berust 
op zijn leegte.’ Deze bekende uitspraak van Lao-Tse uit de Tao-Teh-King duidt 
op wat wij ‘professionele ruimte’ noemen. Wanneer professionals  zich bewust 
worden van de mogelijkheden die professionele ruimte hen biedt, kunnen zij zich 
ontwikkelen in de uitoefening van hun beroep. De mens heeft echter de neiging 
om een lege ruimte onmiddellijk af te bakenen, te labelen en in te vullen. 
Daarmee is deze ruimte niet langer leeg en is er dus geen ruimte voor 
ontwikkeling en groei. Lege ruimte biedt letterlijk ruimte. Ruimte voor nieuwe 
wijzen van doen, zeggen, denken en kijken. Uit deze ruimte kan bijvoorbeeld het 
vermogen voortkomen om problemen op te lossen.  
Hoe kunnen professionals zoals bijvoorbeeld hulpverleners en adviseurs, de 
professionele ruimte benutten om te groeien in hun beroep? Dit artikel baseert 
zich op inzichten vanuit de advaita filosofie, en biedt professionals handvaten om 
zich persoonlijk te ontwikkelen in hun professionele ruimte in de eigen dagelijkse 
praktijk. 
 
Als vanzelfsprekend gebruiken we in de dagelijkse praktijk 
modellen die we kennen. Bestaande modellen zijn echter per 
definitie op het verleden gebaseerd en dus niet te gebruiken voor 
het onverwachte, onvoorspelbare, onbekende en de nieuwe 
mogelijkheden van de professionele ruimte of de dagelijkse 
praktijk. Karl Weick en Katleen Sutcliffe geven vanuit 
organisatieperspectief in hun boek ‘Management van het 
onverwachte’ aan, dat er een cultuur van opmerkzaamheid nodig is: 
een manier van denken die niet gehinderd wordt door ingesleten 
patronen en slordige interpretaties van de context waarin de 
situatie zich bevindt43

                                                      
43 ‘Kleine foutjes blijven zelden klein’ in M&L, 29 september 2011. 

. Opmerkzaamheid is essentieel om 
professionele ruimte te kunnen benutten.  
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Vaak komt professionele ruimte over als chaos, omdat het er 
ontbreekt aan vaste, bekende structuren, en men nog geen inzicht 
heeft in de achterliggende principes. Om ontwikkeling in de 
professionele ruimte te bewerkstelligen kunnen we ons richten op 
drie innerlijke ontwikkelaspecten: response, reflectie en reasoning.  
Daarbij hebben we als basis een onderzoekende houding nodig, 
oftewel: opmerkzaamheid. 
 
Anders doen: response 
Bij een onderzoekende houding ten opzichte van response gaat het 
niet om de vraag ‘Wat doe ik?’ maar om de vraag ‘Wat gebeurt er?’ 
Of te wel: richt je naar buiten in plaats van naar binnen. 
 
Meestal reageert de mens in een situatie of handeling vanuit dat 
wat hij heeft geleerd of in de praktijk in ervaring heeft omgezet. In 
de professionele ruimte is een reactie vanuit wat men kent echter 
niet op zijn plaats. Veeleer is een (intuïtieve) response op de 
situatie nodig. Dit vraagt om een opmerkzame naar buiten 
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gerichte aandacht, waarbij je je overgeeft aan de fysieke situatie 
die hier-en-nu plaatsvindt. Je richt je niet op een van te voren 
bepaald resultaat gebaseerd op eerdere ervaringen, maar op de 
situatie zelf. Zo vloeit het handelen voort uit de gegeven situatie 
en niet uit eerdere ervaringen. Dat creëert ruimte voor nieuwe 
handelswijzen en nieuwe oplossingen 
 
Ontwikkeling in de professionele ruimte vraagt ondermeer om 
emotionele stabiliteit van de individuele professional tijdens de 
intuïtieve reis om inzicht in deze professionele ruimte te 
verkrijgen. In de dagelijkse praktijk is men vaak afgeleid. Men 
denkt dat men het niet kan, zoekt veiligheid bij bekende 
oplossingen, handelt automatisch op een bekende wijze, of is bang 
voor het commentaar van collega’s.  
Het is de kunst om bij jezelf te blijven, waarin de response oprijst. 
Vaak richten we onze aandacht op een veel breder terrein dan 
alleen de gegeven situatie. Eerdere situaties, wat de collega’s 
zouden doen, wat de consequentie is als.... enz. Om dat te 
voorkomen kun je je focus verkleinen naar de fysieke ruimte en 
vervolgens naar je eigen lichaam. Je overgeven aan de handeling 
of activiteit waarmee je bezig bent. Je vindt hierdoor rust in het 
werk zonder dat je een bepaald resultaat wilt nastreven. Je gaat 
daardoor anders doen. 
 

‘There is no way to make a drawing – there is only drawing’.  
Een treffend citaat van Richard Serra (1977) aangaande het inzetten 
van professionele ruimte ten aanzien van response. Op eenzelfde wijze 
kun je zeggen dat je geen leiding kunt geven, er is slechts het 
leidinggeven zelf. 

 
Professionele ruimte inzetten ten aanzien van response houdt in: 
volgen wat er gebeurt en daarop onmiddellijk reageren. In plaats 
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van bedenken wat je gaat doen en van daaruit reageren. Er lijkt 
dan helemaal geen doener te zijn; je zit in een flow, waarin alles 
voortdurend in beweging is.  
Mindfullness trainingen geven nog meer aanknopingspunten om 
response te ontwikkelen in de dagelijkse handelingspraktijk. 
 
Anders zeggen: reflectie  
Bij een onderzoekende houding ten opzichte van reflectie gaat het 
niet om de vraag ‘Wie ben ik?’ maar om de vraag ‘Wie is?’ Je richt je 
daarbij naar binnen in plaats van naar buiten. 
 
Mensen zijn verbonden en delen iets met een ander of een groter 
geheel: een familie, een bedrijf, land of religie. Het ergens bij horen 
is meestal gebaseerd op iets wat men waardevol vindt, waaraan 
men zich wijdt of graag overgeeft. Men wordt al of niet tot iets 
aangetrokken. Daarbij ontstaan mogelijk positieve of negatieve 
emoties zoals tevredenheid, schaamte, fascinatie, angst, boosheid, 
verdriet of hoop. 
 
Vaak heb je niet geheel zicht op je emoties en kun je ze ook niet 
met anderen delen. Zeker niet bij dieper verankerde 
maatschappelijke waarden of universele deugden zoals 
bijvoorbeeld liefde voor de waarheid, geweldloosheid of 
onbaatzuchtigheid. Het niet kennen van je eigen emotionele 
preoccupaties belemmert je om een situatie objectief te benaderen. 
De advaita filosofie reikt hiervoor innerlijke en uiterlijke leefregels 
aan, de Yama’s en Ni-yama’s. 
 
Om jezelf te leren kennen kun je als instrument reflectie gebruiken. 
Meestal wordt reflectie gebruikt om advies te geven of zelfs kritiek 
op de ander. De vraag is of de ander daar werkelijk iets van leert. 



inspiraties leren & ontwikkelen 

130 
 

Je eigen denken, gevoelens en ervaringen kun je namelijk wel 
observeren en niet die van een ander. Door te reflecteren op de 
waarden en emoties in jezelf kun je zicht krijgen op wat er in jezelf 
leeft en kun je onmacht omzetten in persoonlijke kracht. Je gaat 
daardoor anders zeggen. 
 

‘Vroeger dacht ik dat leiden iets heel bijzonders was. Als ik leiding zou 
geven, dan deed ik belangrijk werk, dan had ik invloed en zouden 
anderen precies doen wat ik wilde. Nu weet ik wel beter. Leiden is het 
werk van anderen voorop stellen, zodat zij de gelegenheid hebben 
belangrijk werk te doen’.  
Een ervaring van een Hoofd P&O 

 
In de dagelijkse praktijk is de reflectiemethode van Training & 
Advies Bureau Servest een goed instrument om jezelf beter te 
leren kennen. Deze psychologische methode bestaat uit drie 
eenvoudige stappen: wat neem je met je zintuigen concreet waar 
bij de ander, wat voor emotionele reactie geeft dat bij jezelf, en tot 
wat voor effect leidt dit in de toekomst in jouw gedrag naar de 
ander. Je leert zo jezelf beter kennen en gaat dingen daardoor 
anders zeggen. 
 
Anders denken: reasoning 
Bij een onderzoekende houding ten opzichte van reasoning gaat het 
niet om de vraag ‘Wat ben ik?’ maar om de vraag ‘Wat is?’ Je richt 
je daarbij op de bron of essentie van het leven. 
 
Ben je het lichaam, ben je het denken, ben je het gevoel? Ben je die 
persoon met dat beroep? Ben je die persoon met die overtuiging? 
Ben je die identiteit(en)? Het afpellen van bekende identiteiten en 
het vanuit de bron opbouwen van een nieuwe identiteit noemt 
men in de advaita filosofie een zuiveringsproces, reasoning. 
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Daarvoor passen zij de Anvija-Viyatirega toe. Zij stellen zich bij 
elke laag en ieder aspect van de identiteit de vraag: ‘Is dit waar?’ 
Bij de essentie uitgekomen kan vervolgens iedere entiteit waarmee 
men zich neigt te identificeren geijkt worden aan de eigen bron. 
 

Op het moment dat Steve Jobs werd ontslagen bij Apple, voelde hij 
zich ronduit beroerd. Enige tijd later herpakte hij zichzelf door zich af te 
vragen: ‘Wie wil ik zijn? Wat is mijn doel?’ Hij wilde creëren. Op dat 
moment voelde hij zich weer zo licht als een veertje en had hij de ballast 
van succes en falen afgeworpen. 

 
Reasoning gaat over het onderzoeken van je premissen of 
uitgangspunten die de bron of essentie zijn van je kennis. Dit 
zuiveringsproces leidt vaak tot een confrontatie met jezelf en je 
omgeving. Voorheen ging je uit van identiteiten die je je in het 
verleden had eigengemaakt, maar die niet per se de jouwe hoeven 
zijn. Door reasoning kan een zelfkennistransformatie 
plaatsvinden. Die transformatie kan leiden tot een zelfbeeld en 
uitgangsprincipes die 1800 gedraaid kunnen zijn ten opzichte van 
de veronderstellingen waarvan je voorheen uitging. Je gaat anders 
denken. 
 
In het fundamentele onderzoek naar jezelf in de dagelijkse 
praktijk, kun je goed de vier vragen van Byron Katie gebruiken: Is 
het waar? Kun je absoluut weten dat het waar is? Hoe reageer je, 
wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft? Wie zou je zijn 
zonder die gedachte?  
Daarnaast is de socratische dialoog (rethorica) een bruikbare vorm, 
die je zowel individueel als in een groep toe kunt passen. De 
socratische dialoog is kortweg: een onderzoeksvraag stellen met 
concrete voorbeelden, die voorbeelden door vragenstellen 
analyseren, achter de inconsequenties komen, verplaatsing in de 
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ander, het opschorten van een oordeel en het formuleren van de 
essentie. 
 
Anders kijken: opmerkzaamheid 
Zuiver waarnemen vormt de basis waarop je response, reflectie en 
reasoning kunt ontwikkelen. In de professionele ruimte werken 
bestaande kennis en modellen niet. Vorm en betekenis geven aan 
de onvoorspelbare, onbekende, onverwachte professionele ruimte 
vraagt allereerst om een open onderzoekende houding. Je hebt een 
onderzoekende houding nodig om tot inzicht te komen, in plaats 
van tot antwoorden op vragen waarbij de vragen het antwoord al 
in zich dragen. Het gaat om het waarnemen zelf, zonder iets te 
willen zien of te ontdekken. Dan vallen de waarnemer, het 
waargenomene en het waarnemen samen, en bevindt men zich in 
de stilte van de ruimte waarin men helemaal opgaat. Je gaat anders 
kijken. 
 
Waarnemen zonder gedachten richt zich op het niet-weten. Om niet 
terug te vallen op bestaande kennis is een zekere vreesloosheid en 
geestelijke zuivering nodig. Kennis en vragen stellen vanuit het 
bekende komen voort uit de drang tot controle, terwijl inzicht dat 
ontstaat door zuiver waarnemen onverwachts en oncontroleerbaar 
is. In de advaita filosofie wordt het zuiveringsproces om in het 
gewaarzijn van het niet-weten te komen omgeschreven als neti-neti 
(niet dit – niet dit). 
 

Uitspraak van een HR directeur:  
“Je hebt moeten lijden om te kunnen leiden: daardoor dring je door tot 
de kern, de essentie van het leven en werken.  
De ziel van je organisatie ontdekken en van daaruit opereren, betekent 
vanuit een zekere nederigheid je innerlijke ik opzoeken om uiteindelijk 
‘echt’  te kunnen zijn. Jezelf en geen kloon van een schijnwerkelijkheid.” 
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Om het waarnemen ‘te laten gebeuren’ is in de dagelijkse praktijk 
geduld nodig. Dat is niet alleen het geval bij de kunsten, maar ook 
bij andere professionals zoals managers, hulpverleners en 
ondernemers. Zij weten maar al te goed dat succes afhangt van 
juiste plaats en tijd. Voor het zich kunnen ontwikkelen in de 
professionele ruimte is het belangrijk dat organisaties aan haar 
professionals ruimte en tijd geven. Ruimte en tijd om te wachten 
tot zich in het waarnemen iets laat tonen, dat waardevoller is dan 
de bekende weg. 
 
Tot slot 
Wil je je ontwikkelen in je professionele ruimte? Kijk eerst vanuit 
het bekende en kijk telkens opnieuw achter alle ideeën die oprijzen 
in de geest. Kijk vervolgens vanuit de dan lege geest opnieuw naar 
de professionele ruimte die voor je ligt.  
Professionals hoeven niet te wachten op formele 
ontwikkelprogramma’s die door het bedrijf worden 
georganiseerd. 70% van het leren vindt plaats in de dagelijkse 
praktijk. De eigen dagelijkse praktijk geeft voldoende 
aanknopingspunten om je te ontwikkelen in de onbekende 
professionele ruimte.  
(december 2011) 
 
Co-auteur: Ceciel Fruijtier (www.zodatuwboodschapoverkomt.nl) 
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Organisatieontwikkeling en leren 
Paradigma’s, organisatievormen en leeroriëntaties 
 
Organisatieontwikkeling is in veel bedrijven een continu proces. Doorgaans 
gebeurt dit door het herinrichten van de verantwoordelijkheden, taken en werk. 
De aanleiding kan zijn dat een bedrijf meer wil aansluiten bij haar klanten of 
strategischer in de markt wil opereren. Men verandert dan het organisatiemodel, 
ontwikkelt nieuwe competenties en doet aan teambuilding. Het risico bestaat dat 
bestaande leerinterventies, zoals trainingen en workshops, niet meer aansluiten 
bij de nieuwe koers van de organisatie. In dit artikel wordt een raamwerk 
aangereikt waarmee competentiegerichte interventies en de wijze van 
organiseren worden afgestemd op de organisatieontwikkeling.  
 
Paradigma’s en organisatievormen.  
Het bestaansrecht van een organisatie wordt bepaald door de 
relevantie voor haar klanten. Een organisatie speelt in op zich 
wijzigende (latente) behoeften van haar klanten. Dit geldt 
natuurlijk ook voor interne klanten binnen een organisatie.  
Medewerkers en organisaties creëren relevante waarde door 
kennis en kunde, producten en diensten met hun klanten uit te 
wisselen. Het is belangrijk om te onderkennen dat ogenschijnlijk 
vergelijkbare organisaties, die vergelijkbare producten of diensten 
verkopen, toch kunnen inspelen op verschillende behoeften en 
wensen. Hiermee vertegenwoordigen zij ook een andere waarde 
voor hun klanten. Denk bijvoorbeeld aan koffie. Wanneer men 
koffiebonen afneemt van een boer dan koopt men een bulkproduct. 
De prijs per koffie is omgerekend 2 eurocent per kopje koffie. 
Haalt men vacuümverpakte koffie bij de supermarkt dan kost dit 
product al 10 eurocent. Wil men echter gebruik maken van de 
(gemaks)diensten van bijvoorbeeld Starbucks dan stijgt de prijs al 
naar ruim 2 euro, terwijl de belevenis van het drinken van een kopje 
koffie in een 3-sterren restaurant de hoofdprijs kost. Iedere 
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transactie heeft een andere waarde en vraagt ook andere 
competenties van de organisatie (Pine & Gilmore).  
In figuur 1 zijn zeven transactielagen weergegeven en de 
kerncompetenties (met dank aan J. van der Linden van 
Innostrategics, grondlegger van dit model). Deze voorgestelde 
indeling kan een organisatie meer inzicht geven in de manier 
waarop het relevant is voor haar klanten. Uiteraard kunnen 
organisaties op meerdere transactielagen opereren. Toch zullen 
organisaties doorgaans zijn ingericht voor de belangrijkste 
transactie.  
 

 
 
Bij elk van de zeven transactielagen past een specifieke 
organisatievorm. In figuur 1 staat bij elke transactielaag de 
bijbehorende organisatievorm. Sommige transactielagen hebben 
gemeenschappelijke kenmerken, doordat er hetzelfde paradigma 
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speelt. Die gegroepeerde transacties noemen we marktlagen, we 
onderscheiden er drie. 
 
Commodity-markt: De eerste twee lagen van het transactiemodel 
betreffen transacties waarin middelen en arbeid aangewend 
worden om aan materiële wensen van klanten tegemoet te komen. 
Capaciteit- en maakcompetenties zijn hiervoor nodig.  
Hier geldt: ‘Als het maar efficiënt is en geld oplevert’ . De lagen 
worden geregeerd door economische paradigma’s (alles draait om 
geld). De organisatie richt zich vooral op vraagstukken over de 
productie. Hier regeren de economische paradigma’s; men doet 
zaken op basis van een lage, scherpe kostprijs en lage 
winstmarges; het leveren van constante basale kwaliteit en de 
continuïteit van levering. De output staat centraal. Dit vraagt om 
een lean & mean organisatie met regels, procedures en weinig 
vrijheid voor medewerkers, waarbij men bijvoorbeeld kan denken 
aan Heijmans Bouw, DAF Trucks, TATA steel of 
landbouwbedrijven. 
 

Haton is een bedrijf dat industriële geavanceerde broodbakmachines bouwt. 
In hun brochures stonden hun machines met al het technische vernuft 
centraal. Waarom koopt de klant (de broodfabrikant) juist die ene 
broodbakmachine? Wat is de vraag achter de vraag van de Haton-klant. De 
Haton-klant wil zich door zijn brood onderscheiden van zijn concurrenten. 
Ze zijn in wezen alleen geïnteresseerd in het brood en niet in de machine. In 
feite is de commerciële concurrentie voorsprong hun koopmotief. Als het 
Haton zou lukken hun deegtechnologische kennis van het industrieel 
broodbakken in de markt te zetten, dan zouden de broodbakmachines vanzelf 
ook verkocht worden. Want alleen met hun machines waarin die 
deegtechnologie verwerkt zit, krijg je het perfecte resultaat en creëert de 
Haton-klant voor zichzelf commerciële kansen. Een imago-omschakeling dus 
van machinebouwers naar deegtechnologen. Haton inspireert zijn klant met 
zijn deegtechnologie en verkoopt zo vertrouwen aan haar klant. Dit vraagt 
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van de organisatie meer klantgerichtheid en commerciële- en advies 
competenties. 

 
Convenience-markt: De volgende laag betreft transacties, waarin 
zekerheid en risicospreiding gevraagd worden. De proces-, 
systeem- en ketenorganisaties horen tot de convenience-markt, 
gericht op het management van service & zorg, commerciële 
marketing en op het koppelen van partijen en kansen voor een 
onderscheidend product en concurrerende voorsprong. Hierin 
spelen respectievelijk regelcompetenties (bijvoorbeeld de 
woningbouwvereniging die voor extra faciliteiten zorgt), 
commerciële en adviescompetenties (voor o.a.  het 
klantvertrouwen) en schakel- en makelcompetenties (bijvoorbeeld 
van detacheringbureaus of huizenmakelaars).  
Hier geldt: ‘Als onze relatie met de klant en binnen de keten maar 
effectief is’. De psychologische paradigma’s regeren (alles draait 
om de relatie). Marktgericht organiseren is de sleutel. Door hoge 
klanttevredenheid, -gerichtheid of –sturing wordt klantwaarde 
gecreëerd. Throughput van de producten en diensten staat centraal 
door ondermeer differentiatie van de klantbenadering. Zaken 
worden gedaan op toegevoegde klantservice en beleving, zoals bij 
Rabobank, Achmea en Medisch Centrum Alkmaar. 
 

Een groep drukkerijen bleek vele overlappende activiteiten te hebben; van 
het drukken, tot het ontwerpen en tot het versturen van drukwerk. De ene 
drukkerij was goed in het drukwerk, en de ander beter in ontwerp en een 
andere in het verzorgen van het totale mediagebeuren; feitelijk een keten aan 
activiteiten.  
Besloten werd om samen hoog in de convenience markt te gaan opereren, 
waar grotere marges te realiseren zijn. De service en commerciële 
adviescompetenties op dit niveau waren aanwezig. Wel diende de keten 
effectiever vanuit zijn eigen expertise te gaan samenwerken en de markt 
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vanuit de klantbeleving te benaderen; m.a.w. .de competenties in het matchen 
van partijen en het nieuwe imago diende ontwikkeld te worden. De 
reclameborden met ‘Drukkerij’ op de voorgevels werden vervangen door 
‘Mediagroep’. Door zich te richten op het totale mediaconcept voor hun 
klanten ging de drukkerijketen op directieniveau praten met zijn klanten over 
het hele mediaconcept. Het uiteindelijke ontwerpen en drukken van het 
drukwerk werd vervolgens ook binnengehaald en doorgespeeld naar de 
drukkerijketen.   

 
Identity-markt: Tenslotte horen de netwerk- en community-
organisaties bij de identity-markt gericht op het kennisdomein en 
authenticiteit voor vooruitgang en duurzaamheid. Klanten hebben 
vertrouwen in het inzicht van de deskundige. Deze transacties 
zullen draaien om inspiratiecompetenties en een relevante 
identiteit in de markt.  
Hier geldt: ‘Als onze bijdrage maar zinvol en duurzaam is voor het 
grotere geheel’.  De filosofische paradigma’s zijn bepalend(alles 
draait uiteindelijk om de unieke bijdrage aan het grotere geheel), 
gericht op het veranderen van het innovatief denken en het 
regisseren van de synergie voor de strategische kennisvoorsprong. 
Input van nieuwe kennis door medewerkers is essentieel. Hoe 
brengen we nieuwe businessstromen op gang. Kenmerken van 
deze organisatie zijn de businessintelligentie, de creativiteit en de 
samenwerking binnen een keten of community. Denk hierbij o.a. 
aan bijv. Silicon Valley, Agro-Valley en Mechatronica community 
Eindhoven.  
 

Mechatronica community Eindhoven: de regio Eindhoven heeft haar 
kennisdomein ontwikkeld tot een open community van unieke fijnmechanica 
en mechatronica. .Het bestaat uit een nieuwe generatie onderzoekers, grote en 
kleine bedrijven, die een open contact hebben met soortgelijke bedrijven en 
onderzoekers verspreid over de hele wereld. Het wil onderdeel zijn van een 
technische (kennis)stroom van bedrijfjes, waarbij men de controle over het 
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proces kwijtraakt, maar men wel risico’s deelt en toegang krijgt tot nieuwe 
kennis en markten. Het ene bedrijfje doet een uitvinding, een ander 
produceert en weer een ander levert onderdelen. Het gaat hierbij niet alleen 
om technische uitvindingen, maar ook om het verkopen ervan. Het is een 
community, waarin competenties als inspiratie, creativiteit en synergie 
bepalend zijn voor de internationale positie. Competenties die afhankelijk zijn 
van de eigen authenticiteit, welke vooral ontwikkeld worden in de uitdaging 
met unieke personen en bedrijven. 

 
Voor elke organisatie zal het commerciële zwaartepunt op een 
andere transactielaag kunnen liggen. Dat zwaartepunt is een 
belangrijk strategisch uitgangspunt voor de 
organisatieontwikkeling en dus voor de ontwikkeling van de 
competenties van medewerkers. Organisaties kunnen binnen het 
eigen marktsegment blijven opereren en zullen dan binnen het 
paradigma van dat segment werken. Indien organisaties van de 
ene markt naar de andere markt willen groeien, is het nodig om - 
naast de competenties die in de nieuwe transactie laag gewenst 
zijn te ontwikkelen- ook de organisatievorm er op aan te passen. 
Ontwikkeling van organisatie en competenties vraagt per markt 
een andere leeroriëntatie.  
 
Paradigma’s en leeroriëntaties 
Natuurlijk dient elke medewerker op zijn werkniveau bepaalde 
kennis te hebben, zoals kennis van het productieproces, van het 
service pakket of van bedrijfsbalansen en van basis 
communicatieve vaardigheden op zijn niveau. Vaardigheden die 
via directe overdracht plaatsvindt al of niet on-the-job. 
De ontwikkeling van competenties in het kader van  
 
organisatieontwikkeling gebeurt vaak door kortlopende 
workshops of klassikale training. Elk marktsegment met zijn eigen 
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paradigma vraagt echter om een eigen leeroriëntatie, waarbij een 
competentieworkshop niet altijd voldoende is. We kunnen drie 
onderwijskunde leeroriëntaties onderscheiden, waarin individuele 
verantwoordelijkheid, docentondersteuning en transfertijd 
verschillen. Onderwijskundige Jansen (2007) noemt dit ‘teacher-, 
co- en self-directed learning’. Wij onderscheiden drie typen: 
curriculum, programma en ontdekkingsreis. 
 
Curriculum: vakoriëntatie. Deze leeroriëntatie past bij commodity-
organisaties, waar het economische paradigma overheerst ; ‘Als 
het maar efficiënt is en geld oplevert’.  
De transfer is gericht op het vergroten van het situationeel 
uitvoerend vermogen. Het richt zich op de transfer van basale 
kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld vaardigheden, zoals 
plannen en organiseren, kwaliteit verbeteren, doelen stellen, 
mondelinge communicatie en het realiseren van doelen. 
Kortlopende trainingen en workshops zijn over het algemeen 
voldoende. Kenmerken van een curriculum zijn: vast kennisdomein 
in groepen met een onderwijzende’ docent’.  
 
Programma: interactie-oriëntatie. Deze leeroriëntatie past bij 
convenience-organisaties, waar vooral het psychologische 
paradigma speelt; ‘Als onze relatie met de klant en binnen de keten 
maar effectief is’ .  
De transmissie is gericht op het vergroten van het 
probleemoplossend vermogen; op transmissie van relationeel 
gedrag met in- en externe klanten. Bijvoorbeeld het ontwikkelen 
van interactief gedag, zoals onderhandelen, samenwerken en 
coachen. Het oefenen neemt meer tijd in beslag en vraagt om een 
divers leerlandschap voor het oplossen van problemen met in- en 
externe klanten. Kenmerken van een programma zijn: 
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communicatieve zelfsturing in een open kennisdomein met 
samenwerkende deelnemers (evt. met klanten) onder een facilitator.  
 
Ontdekkingsreis: kennisoriëntatie. Deze leeroriëntatie past bij 
kennis & identity-organisaties en waar het filosofische paradigma 
kenmerkend is; ‘Als onze bijdrage maar zinvol en duurzaam is voor het 
grotere geheel’.  
De transformatie is gericht op het vergroten van het inzicht en het 
onderzoekend vermogen; op transformatie van strategische 
businessintelligentie door de grenzen van de eigen authentieke 
deskundigheid te verleggen; om zodoende nieuwe businesskansen 
te realiseren. Bijvoorbeeld om een open houding van de 
medewerker te bewerkstelligen, zoals creativiteit, impact en 
netwerken. Deze transformatie gebeurt niet door meer kennis op 
te nemen, maar door zelf te kennis te delen, artikelen te schrijven, 
presentaties en lezingen te geven om in dialoog te komen. Een 
dialoog vooral buiten het eigen bedrijf, die meer tijd vergt, 
waardoor er vragen oprijzen die men vanuit het eigen denkkader 
nooit zou stellen. Kenmerken van een continue ontdekkingsreis 
zijn: een open kennisdomein, vanuit een niet-weten endoor individuele 
uitvoering. 
 
Natuurlijk komende drie onderwijskundige leeroriëntaties in elk 
bedrijf of afdeling voor. Men dient met name bij het ontwikkelen 
van competenties van de professionals binnen een bedrijf rekening 
te houden met individuele verantwoordelijkheid, 
docentondersteuning en transfertijd in de leeroriëntatie; een 
leeroriëntatie die vooral bepaald wordt door de marktrelevantie 
van de organisatie of afdeling.  
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Tot slot 
Organisatieverandering is niet sec het veranderen van het 
organisatiemodel, maar ook het voorbereiden van medewerkers 
op veranderende competentie-eisen. Tevens gaat het om de 
dynamiek van het proces van organisatieontwikkeling, waarbij 
ook de paradigma’s kunnen veranderen. De HRD-professional zal 
zich bij het opzetten van leerinterventies bewust moeten zijn dat 
organisaties op verschillende wijzen hun relevantie nastreven, 
door de benodigde competenties te ontwikkelen en haar wijze van 
organiseren. Dit beïnvloedt weer de onderwijskundige oriëntatie 
van de leerinterventies.  
(juli 2011) 
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‘De mens kan meer dan hij denkt’ is het levensmotto van Andreas. Dit 
ontdekte hij door eigen ervaringen; bijvoorbeeld toen hij een boomhut 
bouwde. Ook bij anderen zag hij dat ze meer konden. Voetballers konden 
meer en beter, toen hij ze op de juiste positie in het elftal zetten. Ook zag 
hij dat medewerkers die van hun manager de ruimte kregen meer 
konden in hun werk. 
 
Het ontdekken en daarbij leren benutten van de eigen passie, vermogens, 
talenten en waarden is essentieel voor hem. Het inzicht dat hij gekregen 
heeft door het zelfonderzoek van zijn eigen doen, denken en spreken past 
hij dan ook toe bij zijn passie voor Learning & Development.  
Vanuit deze eigen ervaringen en zijn passie heeft Andreas in 2003 het 
bureau ‘de Kunst van Zijn’ opgericht om mensen en bedrijven te helpen 
bij het zien en ontwikkelen van hun eigen verborgen vermogens. 
 
Vooral dank aan de netwerken die mij geïnspireerd hebben om deze 
artikelen te schijven. 
 
Katarisis - een inspirerende groep kennisversnellers: Bart Lensink, Ellen 
Schenkelaars († 2010), Eugène Mennega, Jan van der Linden, Piet Boot en 
Theo Severien. 
 
Sociogroep – partners gericht op de duurzame menskant van Circulaire 
Economie: Alex van den Boogaard, Bert Custers († 2015) en Michel 
Smiers. 
 
CSVcompany – professionals in leren en ontwikkelen van mens en 
organisatie: Jörgen Spruit, Merlin van Rie, Michaël Gründeman, Remo 
Cantatore en Wilma Pongers. 
 
Vooral gaat ook mijn dank uit naar Paula die mijn inspiraties kritisch 
bekeek, becommentarieerde en er leesbare artikelen van heeft gemaakt. 
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