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Inleiding

Dit boekje is de basis voor mijn emeritaatsrede als hoogleraar ‘Organiseren en
co-creëren’ aan Nyenrode Business Universiteit. 1 In mijn werk op Nyenrode is
het altijd mijn ambitie om programma’s te ontwikkelen die deelnemers en
organisaties een perspectief bieden dat te denken geeft en hen mogelijkheden
biedt te ‘oefenen’ met nieuw gedrag.
Ik geef nu mijn visie op de toegevoegde waarde van de leidinggevende. Ik wil
stof tot nadenken bieden. Geen uitgewerkte oplossingen aandragen, maar wel
een zorg delen en een richting schetsen. De basis is een zorg voor de manier
waarop, op dit moment, organisaties zich organiseren en de gevolgen die het
heeft voor de praktijk van samenwerking en indirect de samenleving.
We leven in een tijd waarin de vragen naar vruchtbaar samenwerken en
vreedzaam samenleven weer uiterst actueel zijn. De huidige tijd wordt
getypeerd als ‘vloeibare moderniteit’ (Baumann, 2007). Hij kiest voor dit
begrip omdat vaste vormen - instituties, organisaties en loopbanen – vervloeien
door de toenemende flexibilisering en tijdelijkheid. De verschuivingen in de
maatschappij vormen de bedding voor de manier waarop we onze wijze van
samenwerken in organisaties vormgeven. Dit heeft grote invloed op de wijze
waarop we in het leven staan, ook in andere rollen dan werknemer: als ouder,
als buur, als vriend en als burger. Op deze wijze heeft samenwerking in
organisaties invloed op de verhoudingen in de samenleving. Leidinggevenden
hebben in de wijze waarop ze organisaties vormgeven veel invloed op het leven
van mensen en de samenleving. Er is sprake van een wederzijds proces van
veroorzaken, realiseren en legitimeren. Op elk niveau - maatschappelijk,
organisatie en interpersoonlijk - worden relaties steeds weer vormgegeven.
Deze wederzijdse beïnvloeding biedt daardoor ook de mogelijkheid om vanuit
elk niveau bij te dragen aan een heroverweging van deze wijze van vormgeving
Speciale dank gaat uit naar Joop Swieringa die mij vrijmoedig toesprak en mij steunde in de fase toen het er echt op aan kwam. Ik
dank mijn collega’s en vrienden die mij begrensden en stimuleerden met nuttige adviezen. Dank aan: Edgar Karssing, Harry
Kunneman, Suzan Langenberg, Jürg Thölke, Ted Thöne, Isolde Van Roekel Kolkhuis Tanke, José van der Mispel en Raoul Wirtz.
Tenslotte dank ik Henriëtte den Boer en Tasja van der Veen die hun eigen speelruimte inleverden om mij schrijftijd te gunnen.

1
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van samenwerking en samenleven. Dit hoopvolle gegeven is mijn
aangrijpingspunt om aandacht te vragen voor de toegevoegde waarde van
leidinggevenden in organisaties. De spanningsvelden die de maatschappelijke
ontwikkelingen oproepen in de organisatie vragen om moreel leiderschap. Om
leidinggevenden die positie kiezen in deze spanningsvelden en die, stap voor
stap, toewerken naar een perspectief dat ruimte biedt voor het realiseren van
waarde voor alle betrokkenen bij organisaties.
Ik sluit aan bij het ‘steward’ perspectief gericht op de belangen van alle
betrokken belanghebbenden. De volgende gedachten, opvattingen en waarden
zijn sturend voor mijn betoog.
Als we bedenken dat:
• we in het werkzame leven veel tijd doorbrengen met onze collega’s,
• een splitsing tussen privé en werk steeds minder mogelijk en mogelijk zelfs
minder gewenst is,
• we er steeds meer naar streven om ons werk niet alleen als middel te zien
om het privé goed te hebben maar ook om betekenisvol te zijn,
• onze identiteit in sterke mate wordt bepaald door de erkenning die we
verwerven bij, voor ons belangrijke, anderen in ons werk,
dan is het cruciaal om in organisaties naar zinvolle relaties te streven én in ons
werk een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de vervulling van ons leven en
dat van anderen.
Van leidinggevenden kan gevraagd worden om organisaties te creëren die een
betekenisvolle bijdrage leveren aan de eigenaar, klanten, samenleving én aan de
eigen medewerkers. Vragen die relevant zijn, zijn dan: “Is de organisatie
succesvol?”, “Deugt de manier waarop we de resultaten realiseren?” en “Deugt
het wat we doen?” Welke belanghebbenden bij de organisatie worden bij de
beantwoording van deze vragen ingesloten? Welke uitgesloten?
Ondernemers, bestuurders en directieleden zijn vanuit hun rol primair
verantwoordelijk voor de organisatie: de richting, de inrichting ervan en de
wijze waarop de verrichtingen worden gerealiseerd. Leidinggevenden in het
bedrijfsleven krijgen een sterker moreel gehalte door de nieuwe
spanningsvelden en de maatschappelijke consequenties van de nieuwe
manieren van organiseren. Leidinggevenden kiezen, bewust of impliciet,
positie. Ze kunnen dus worden aangesproken op de antwoorden die zij, in hun
dagelijks handelen, geven op deze vragen.
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Leidinggevenden geven in de eerste plaats vorm aan organisaties door een
infrastructuur voor samenwerking te ontwikkelen. Ze doen dat ook door de
wijze waarop ze zelf deelnemen aan de praktijk van samenwerking. Wat vraagt
dit van de leidinggevende? Wat zijn de kenmerken van een structuur en cultuur
die vruchtbaar samenwerken mogelijk maken?
Ik maak een aanzet tot beantwoording van deze vraag:
• Wat is een gewenste praktijk van samenwerken?
• Welke infrastructuur voor samenwerking biedt die mogelijkheden?
• Wat vraagt dit van de leidinggevende?
Ik betoog dat leidinggevenden zich rekenschap moeten geven van de
spanningsvelden die de macro dynamieken veroorzaken. Zich bewust van de
onbedoelde, vertraagde consequenties en het soms tegenstrijdige karakter van
deze ontwikkelingen. Dat vraagt vervolgens een organiseerperspectief waarin
ze hanteerbaar gemaakt kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Ten slotte
wordt van leidinggevenden gevraagd te participeren in, normatief geladen,
dialogen om de spanningsvelden in de operationele praktijk hanteerbaar te
maken. Spanningsvelden zijn niet oplosbaar maar alleen hanteerbaar te maken
in concrete situaties. Dit vraagt moed om positie te kiezen.
Mijn betoog is als volgt opgebouwd:
Omdat ons denken over organiseren plaatsvindt binnen de bedding van
culturele opvattingen sta ik, in hoofdstuk één, kort stil bij de ontwikkeling van
cultuur. Ik denk dat de cultuur zich in lagen ontwikkelt. Er ontstaat een nieuwe
laag die wordt toegevoegd aan de bestaande lagen. De context waarin we
functioneren heeft als het ware een culturele ‘archeologie’: kenmerken van de
verschillende culturele lagen zijn tegelijkertijd herkenbaar. Ik bespreek vier
cultuurlagen: premoderniteit, moderniteit, postmoderniteit en vloeibare
moderniteit. De overgang van premodern naar moderniteit resulteert in een
verschuivende oriëntatie van verticale relaties naar meer horizontale relaties op
basis van modernistische waarden als vrijheid, rationaliteit en individuele
autonomie. De moderniteit ontwikkelt zich via het postmodernisme tot een
‘vloeibare’ moderniteit.
In lijn met de cultuurlagen schets ik verschillende metaforen voor organisaties
die overeenkomen met een cultuurlaag. Ik bespreek de organisatie als piramide,
machine, flexibel netwerk en MP3-speler. Daarna bespreek ik de
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spanningsvelden die het gevolg zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen
binnen de hedendaagse organisaties.
Ik bepleit vervolgens een vorm van organiseren die zowel klantwaarde
realiseert als ook een context biedt voor medewerkers om hun eigen
levensproject vorm te geven. De metafoor is het vitale netwerk. Ik zie het als een
morele opgave voor leidinggevenden om vitaliserend te organiseren. Succes is
het resultaat van samenwerking tussen mensen. Het leidt tot klantwaarde en
beloning voor de eigenaar(s) van de organisatie..
Ik rond af met enige bespiegelingen over wat dat vraagt van leidinggevenden.
Dat ze kennis van zaken moeten hebben neem ik als gegeven. Wat ik kritisch
vind is of ze de moed hebben om positie te kiezen in de toepassing van beleid
in specifieke situaties. In die praktijk ontmoet beleid de realiteit. De mensen in
de operationele eenheden worstelen met die spanning. Het is niet goed
verdedigbaar om in het comfort van de directiekamer, op basis van de
resultaten van werkprocessen, te managen zonder kennis te hebben van en
respect te hebben voor de dilemma’s van de mensen die, in de werkprocessen,
de resultaten realiseren. Als dat gebeurt, zei Hans Mak 2, één van mijn
leermeesters, dan verliest leiderschap zijn legitimiteit.

2 Hans Mak was jaren collega van mij op Nyenrode, kerndocent in het Nyenrode Executive MBA. Later oprichter en directeur
samen met Joop Swieringa van Veghtconsult.
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Ontwikkelingen in de culturele
en maatschappelijke context van
organisaties

Ontwikkelingen in de cultuur kunnen verbeeld worden als elkaar opvolgende
fasen of als lagen die over elkaar heen liggen. Ik kies voor de tweede opvatting.
In mijn zienswijze omsluit een nieuwe ontwikkeling de bestaande en voegt er
als het ware een nieuwe laag aan toe. Het zijn dus geen fasen na elkaar maar
lagen die over elkaar heen liggen. In elk tijdvak zijn daardoor dynamieken van
verschillende cultuurlagen actueel. Als je een karrespoor asfalteert, blijft het
karrespoor zichtbaar. In nieuwe situaties zien we vaak dat mensen terugvallen
op oudere lagen. Als in Europa ‘Brussel’ meer macht krijgt, zoeken mensen
weer identificatie met de natiestaat of zelfs met de eigen regio. En bestaat er
altijd de kans dat er teruggevallen wordt op een ‘oudere’ logica bij de hantering
van nieuwe uitdagingen 3. Ik schets met houtskool de ontwikkeling van
premoderniteit naar moderniteit en postmoderniteit. Ik rond af met de huidige
situatie die als vloeibare moderniteit gekarakteriseerd kan worden.

1.1.

Van premoderniteit naar moderniteit

De onderste culturele laag is de premoderniteit. Deze wordt gekarakteriseerd
door een set, niet ter discussie staande, opvattingen en waarden die door, niet
ter discussie staande, autoriteiten wordt uitgedragen. De samenleving wordt
gekenmerkt door verticale ordening tussen mensen en ‘gegevenheden’. De
autoriteiten ontlenen hun gezag aan traditie, ‘heilige’ boeken en/of de opdracht
van transcendente autoriteiten. Het accent ligt in de samenleving op het belang
van de groep/gemeenschap. Het individu is ondergeschikt aan de groep en is

Van Peursen (1994) spreekt bijvoorbeeld over drie fasen in de ontwikkeling van de cultuur: de mythische, de ontologische en de
functionele cultuur. Cornelis (1997) is een vertegenwoordiger van het denken in gelaagdheden. Hij onderscheidt het natuurlijke
systeem, het sociaal-regelsysteem en typeert de ‘postmoderniteit’ als de laag van de communicatieve zelfsturing vanuit het individu.
3

10

VRIJ-MOEDIG POSITIE KIEZEN: MOREEL LEIDERSCHAP IN VITALE NETWERKEN

op zich geen relevante eenheid van analyse. Het individu ontleent zijn respect
aan de wijze waarop het zich aanpast aan de gegeven orde 4.
De feodale samenleving kende een drietal orden: de wereldlijke macht
(vorsten), de geestelijke macht (kerk) en de ‘derde orde’: zij die ondergeschikt
zijn. De geestelijke macht legitimeert de wereldlijke macht. Deze regeert in
naam van een sacrale orde en heerst over de derde orde: het gewone werkvolk.
De feodale ruilrelatie is: loyaliteit en discipline van de derde orde aan het gezag
geeft hen veiligheid. Het is de morele plicht van de wereldlijke macht om de
derde orde te beschermen tegen invloeden van ‘buiten’ 5. De relatie tussen de
geestelijke en wereldlijke orde is ambivalent en conflictueus. Ze kunnen niet
zonder elkaar en strijden voortdurend over de vraag wie het primaat van de
macht heeft. Deze verhoudingen komen onder druk te staan door een variëteit
van ontwikkelingen. Mobiliteit van mensen doorbreekt de koppeling van
horige en kasteelheer; de opkomst van handelaren en steden doorbreekt de
machtsverhoudingen. De reformatie doorbreekt het monopolie van de kerk op
de waarheid. De ontdekkingsreizen tonen dat samenlevingen op verschillende
ordeningen kunnen worden gebaseerd. De opkomst van de wetenschap
stimuleert een oriëntatie op zelfstandig denken en experimenteren als bron
voor kennis.
1.1.1.

Van ‘geloven’ naar ‘onderzoeken’

De overgang naar het modernisme betekent een overgang naar een
samenleving waar middels onderzoek en discussie gezocht wordt naar
opvattingen en waarden. Grote waarden als individuele vrijheid, zelf denken,
rationaliteit en onderzoek resulteren in grotere autonomie voor het individu en
maken meer horizontale relaties mogelijk. Verticale ordening is niet meer
vanzelfsprekend en dient gelegitimeerd te worden. Onderzoek verdringt het
geloof uit het domein van ‘het ware’ en het ‘schone’. Het domein van de kerk
wordt steeds meer ‘het juiste’ en het wordt een keuze in plaats van een
natuurlijk gegeven. Weten en onderzoeken komen naast geloven te staan.
Onderzoek gaat uit van het idee dat er een te ontdekken wetmatigheid is
waarvan de betekenis onafhankelijk is van de observator: er is waarheid buiten
de mens. Op basis van observaties en metingen worden feiten ontdekt en hun
onderlinge samenhang doorgrond. Men gaat op zoek naar ‘wetmatigheden’. Zo
Cornelis (1997) spreekt van het verborgen individu die zich aanpast aan de gemeenschap. De emotie die kenmerkend is voor deze
cultuur is de angst voor autoriteit maar vooral de angst voor uitsluiting. Buiten de groep kan het individu niet overleven. In de
woestijn overleeft het individu uitsluitend op basis van zijn lidmaatschap van de groep.
5 Duby ( 1978) geeft aan dat deze verhoudingen na de tiende eeuw langzaam in de samenleving worden ge-expliciteerd en als
legitimering voor de onderlinge verhoudingen gaan gelden.
4
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ontstaat kennis van de regelmaat: regelmaatkennis (Wierdsma, 2005). De
gerealiseerde kennis is van hoge kwaliteit als de kennis voorspelbaar,
verklaarbaar, betrouwbaar en intersubjectief is. Ideale kennis is onafhankelijk
van de sociale context, de tijd of de waarnemer en toetsbaar aan de
werkelijkheid: contextvrije regelmaat. (Gergen, 1991). Het streven naar
waarheid resulteert in de splitsing tussen het kenniszoekende subject en het te
doorgronden object. Is de waarheid ontdekt dan ontstaat er wederom een
verticale ordening.
1.1.2.

Vooruitgang en Maakbaarheid

De overgang van premodern naar modern resulteert in een groot vertrouwen
in rationaliteit en vooruitgang. De wereld van gegevenheden wordt een wereld
van te ontdekken ‘wetmatigheden’. Door onderzoek op basis van
wetenschappelijke methoden kunnen de achter de complexiteit verscholen
wetmatigheden ontdekt worden. Het is mogelijk om op basis van de kennis van
de wetmatigheden modellen te construeren die een voldoende representatie
zijn van de werkelijkheid. Wetenschap en techniek worden steeds meer van
belang omdat zij de mogelijkheden voor de mens bieden om zichzelf en de
samenleving te verbeteren. Groei, ontplooiing, emancipatie worden
kenmerkende begrippen voor de moderniteit. Kennis en macht raken intensief
met elkaar verbonden en opvattingen over wat juist of waar is, resulteren ook
in onderscheid tussen wat gewenst/goed en ongewenst/niet goed is. Dit leidt
tot categorisering van mensen en disciplinering. Foucault is een filosoof die
aandacht vraagt voor de relatie tussen kennis en macht. Kennis wordt pas
kennis als deze gelegitimeerd wordt door de macht en macht legitimeert zich
op basis van kennis. Hij onderzoekt hoe het gedrag van mensen wordt
gecategoriseerd en gedisciplineerd in verschillende maatschappelijke contexten:
school, leger, gezondheidszorg. Disciplinering in arbeidsorganisaties resulteert
in de bureaucratische ‘ijzeren kooi’ van Weber. Het panopticum van Jeremy
Bentham wordt een metafoor voor de disciplinerende samenleving 6.

6 Weber spreekt van ‘de ijzeren kooi’ van de bureaucratie waarin het werk is gespecificeerd, de onderlinge relaties en de
ontwikkelingsgang op de ladder binnen de organisatie indien men blijft binnen de gevraagde bandbreedte van gedrag en
opvattingen. Het panopticum van Bentham is het beeld van de gevangenis met in het midden een centrale toren en in een cirkel
daarom heen de cellen. Vanuit de toren kan een bewaker alle gevangenen in de gaten houden. Omdat de gevangenen weten dat ze
geobserveerd worden gaan ze zichzelf disciplineren en kan de centrale toren onbemand zijn om toch de gewenste disciplinering te
hebben. ‘Big Brother is watching you’ in George Orwell’s boek ‘1984’. De NSA uit Amerika luisterde, onder het mom van
terrorismebestrijding, ook staatshoofden van bevriende naties af en miljoenen burgers.

12
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1.1.3.

Nieuwe waarheden: de ideologieën

1.2.

Van moderniteit naar postmoderniteit

Kennis van de complexe werkelijkheid biedt mogelijkheden om de samenleving
te verbeteren. De ontwikkeling van kenbaar naar maakbaar resulteert in grote
utopische oplossingen en leidt tot de opkomst van diverse ideologieën.
We gaan van één groot premodern verhaal, gebaseerd op niet ter discussie
staande, universeel geldende opvattingen en waarden, die leiden tot geestelijke
verlossing, naar een strijd tussen diverse ideologieën die allen claimen de weg
naar wereldse verlossing te bieden. Socialisme, communisme, kapitalisme,
fascisme, Maoïsme beloven allen een min of meer eenduidige oplossing voor
onze maatschappelijke vragen en soms in het verlengde ervan onze
levensvragen. De gedachte is, impliciet of expliciet, dat als er ruimte gecreëerd
wordt om een ideologie goed ‘uit te rollen’ de heilzame werking zich zal
openbaren 7. Als je weet wat waarheid is, weet je wat gewenst is en wat
ongewenst is. De twintigste eeuw toont vele trieste dieptepunten van deze
wijze van denken. De strijd tussen universeel geldende profane waarheden, de
ideologieën, lijkt meer dan we wensen op de vele godsdienstoorlogen van
weleer. Vooruitgang komt dan toch in een ander daglicht te staan.
Voortuitgang voor wie, wordt van belang. Wat bepaalt insluiting en wie wordt
uitgesloten?

Na de tweede wereldoorlog ontstaat binnen de filosofie, als reactie op de
verschrikkingen van de strijd tussen de ideologieën, een pleidooi om de
‘grote/universele/context vrije verhalen’ de rug toe te keren. Ze verliezen hun
geloofwaardigheid in een wereld die steeds chaotischer en ambivalenter wordt.
De grote verhalen worden gedeconstrueerd en men stimuleert aandacht voor
‘kleine’ verhalen waarin de waarheid verankerd is in een reële context 8. De
toenemende verbinding met andere werelddelen met verschillende culturen
stimuleert een economische verwevenheid tussen landen. Dit leidt ook tot een
ontmoeting van en vooral botsing met vele context specifieke waarheden.
Door de instroom van veel buitenlanders, de informatie en communicatie
technologie ontstaat er in de samenleving een toenemende mate van diversiteit.
7 Naomi Klein beschrijft in haar boek de ‘Shock doctrine’ hoe het economische model van het flexibele kapitalisme wordt uitgerold
in Chili na de ‘val’ van Allende.
8 Toulmin ( 1990) situeert de ‘geboorte’ van de moderniteit in de vijftiende en zestiende eeuw als denkers als Montaigne en
Shakespeare aandacht vragen voor het leven en de dilemma’s van de ‘gewone’ mens. De onzekerheid en angst als gevolg van pest
epidemieën en oorlogen rond het begin van de zeventiende eeuw resulteert in een wending naar een ‘neutrale’ wiskundige taal van
de wetenschap om conflicten te beslechten. Rationaliteit en vertrouwen in vooruitgang ontwikkelen zich op basis van de explosie
aan wetenschappelijke nieuwe inzichten die de bestaande orde doen kantelen.
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De samenleving wordt multicultureel van aard. Met een diversiteit aan
opvattingen, waarden en levenswijzen. Taylor (1994) wijst in zijn boek ‘De
malaise van de moderniteit’ op innerlijke tegenstrijdigheden
Het postmodernisme kenmerkt zich door de aandacht voor de relatie tussen
kennis en macht (Foucault) en de kritiek op de grote verhalen (Lyotard en
Derrida). Het filosofisch debat richt zich op het deconstrueren van grote
verhalen en het biedt ruimte voor meerdere context gebonden waarheden. Het
eenzijdig benadrukken van de onhoudbaarheid van het modernistische geloof
in maakbaarheid en vooruitgang biedt echter geen inspirerend nieuw
oriëntatiepunt (Kunneman, 2013). Na de grote verhalen ontwikkelt zich een
cultureel relativisme waarbij het onmogelijk wordt geacht om te oordelen over
een andere cultuur 9. Elk oordeel is onvermijdelijk verankerd in een stelsel van
min of meer samenhangende opvattingen en waarden. Waar kun je een
uitgangspunt vinden om culturele opvattingen en waarden de maat te nemen?
Vintgens (2003) geeft aan dat er een minimum criterium is, de mens heeft recht
op het vormgeven van zijn eigen leven: de vrijheidspraktijk.
In de maatschappij zien we een aantal ontwikkelingen die bijdragen aan de
diversiteit van opvattingen. Ontwikkelingen als globalisering, een toenemend
vertrouwen in de markt als ordeningsmechanisme (zowel binnen als buiten
organisaties), de individualisering en opkomst van het meritocratisch
gedachtegoed beïnvloeden het maatschappelijke krachtenveld en de daar
heersende opvattingen.
1.2.1.

Vertrouwen in de markt

De ideeën van ‘het Westen’ ten aanzien van vrijheid, autonomie en rationaliteit
vertalen zich in een economisch en politiek systeem met een centrale rol voor
de markt en een beperkte rol voor de overheid. De wending naar de markt
wordt als motor achter de toenemende stijging van de welvaart gezien. Het
geloof in ‘de onzichtbare hand van de markt’ neemt het over van de ‘zichtbare
hand van de politici/ideologie’. De overheid dient zich te beperken als hoeder
van veiligheid en vrijheid zodat het speelveld bezet kan worden door
ondernemende actoren op de markt. De boodschap aan het individu is:
vertrouw op jezelf, concurreer, wees veerkrachtig bij tegenslag en vertrouw op

Vintges (2003) wijst de invloed die het cultuur relativisme had op de vrouwenbeweging en het wegvallen van (internationaal)
engagement. In haar boek ‘De terugkeer van het engagement’ bepleit ze het formuleren van een eigen moreel standpunt als een
vrijheidspraktijk en als rechtvaardiging van engagement. Ze sluit daarbij aan bij het latere werk van Foucault.
9
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je recht op succes. De reclameslogan ‘je bent het waard’ appelleert hier treffend
aan.
Instellingen en instituties die traditioneel pijlers zijn van ‘veiligheid en inclusie’
verzwakken. Verzekeringsmaatschappijen, oorspronkelijk opgericht om risico’s
op te vangen die het individu alleen niet kan dragen, zoals brand, blikseminslag
en lichamelijke tegenslag, richten zich nu meer op eigen rendement. Banken,
die traditioneel een nutsfunctie hebben om in de samenleving betalingsverkeer
mogelijk te maken en als smeerolie geld te herverdelen tussen spaarders en
investeerders, begeven zich in de lucratieve markt van fusies en overnames.
Het zijn met name deze sectoren, waar dienstbaarheid aan de samenleving
centraal staat, die zich gaan richten op eigen rendement. De legitimering bij
banken wordt gevonden in de noodzaak grootschaliger te worden om de
internationale bedrijven overal ter wereld te kunnen bedienen. De globalisering
vereist geld en dat vraagt rendement. Aandacht voor het belang van de
aandeelhouder neemt toe. De burger hoefde zich geen zorgen te maken omdat
de eigen pensioenfondsen mee profiteerden van deze ontwikkelingen. Simpel
gezegd: “Als uw buurman ontslagen wordt, gaat het rendement van uw
pensioen omhoog”.
Overheden die zich vroeger nog inzetten voor het realiseren van
arrangementen ter bevordering van sociale rechtvaardigheid, trekken zich meer
en meer terug op het domein van individuele veiligheid. Veiligheid maakt het
speelveld voor de markt mogelijk. De overheid stoot taken af en laat meer over
aan de marktwerking. Energieleveranciers, traditionele nutsbedrijven, gaan naar
de beurs en/of worden overgenomen. Woningbouwcoöperaties gaan risicovol
handelen in hun zoektocht naar hoge rendementen. De overheid organiseert
ook sectoren als onderwijs en zorg op de principes van de markt met
resultaatcontracten, met toenemende regelgeving en controle als gevolg.
Respect voor professionals, die zich inzetten voor hoge kwaliteit vanuit hun
beroepsopvatting, wordt aangevuld of vervangen door resultaatsturing en
‘meet- en regel’-techniek. Het is zoeken naar de juiste balans tussen
professionele ruimte en verantwoording van kwaliteit en resultaten.
1.2.2.

Globalisering

In de jaren zeventig is er nog maatschappelijke onrust over de geconcentreerde,
ondemocratische macht van de internationaal opererende organisatie: de
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‘multinationals’. Heden ten dage is de macht van over de gehele wereld
opererende organisaties bijna een vanzelfsprekendheid.
De organisaties hebben voortdurend behoefte aan investeringen om innovatie
en groei te realiseren. De financiële markten kennen één universeel
geaccepteerd criterium voor succes: aandeelhouderswaarde. Shell formuleerde
aan het begin van deze eeuw het TINA begrip bij hun bedrijfsscenario’s:
“There Is No Alternative”. Uitgangspunt was dat denken in termen van
aandeelhouderswaarde als gegeven moest worden beschouwd. Dit is te zien als
een voorbeeld van premodern denken in een postmoderne tijd (Wierdsma,
2001). Premodern omdat de scenarioplanners het concept
aandeelhouderswaarde buiten het gesprek plaatsen. Ze lijken het te
beschouwen als een, door een hogere macht gegeven, realiteit in plaats van een
creatie van mensen.
De macht van de natiestaat en diens regering wordt steeds minder en de macht
van internationale organisaties neemt toe. Langenberg (2008) vraagt aandacht
voor het risico dat “de afwezigheid van een bewust en door het publiek debat
gedragen politisering en emancipatie van marktmechanismen en van
bedrijfsmatige sturingssystemen mogelijk leidt tot een kolonisering van de
samenleving zonder aanvoerder en zonder souvereine macht”. Kolonisering
staat voor het verdringen van de in communicatie geborgde waarden uit de
gemeenschap (leefwereld, in termen van Habermas) door de waarden van het
‘systeem’ (markt en bureaucratie waar instrumentele relaties domineren).
1.2.3.

De markt naar binnen

De markt als ordenend principe beïnvloedt ook het denken over organiseren.
Vanaf de tachtiger jaren worden grote organisaties opgesplitst in zelfstandige
business units gericht op specifieke producten en/of marksegmenten. De
bureaucratisch georganiseerde organisaties missen het vermogen om snel en
gericht in te kunnen spelen op vragen van de klanten. De business units zijn
verantwoordelijk voor eigen winst en verlies. De managers ervan worden
uitgedaagd ondernemend te zijn en klantgericht. Ondersteunende afdelingen
maken via SLA’s (service level agreements) contracten met de business units.
Naast gedwongen winkelnering krijgen business unit managers de mogelijkheid
om extern diensten in te kopen. Zo ontstaat er ook binnen complexe
organisaties een markt. Onderlinge contracten worden gebruikt om elkaar af te
rekenen op resultaten. De coördinatie van de business units binnen de
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‘holding’ gaat via standaardisatie van output. Managers leggen zich vast op te
behalen resultaten, de concernleiding baseert de investeringen op deze
toezeggingen. Als de resultaten niet gehaald worden is ‘Leiden in last’. Binnen
de organisatie wordt een keten van resultaatafspraken gerealiseerd op basis
waarvan leidinggevenden worden afgerekend. De managers dienen
ondernemend te zijn. Het zijn met name de (top)managers die een hoge
resultaatafhankelijke component naast het vaste salaris ontvangen. Het principe
van ‘loon naar bijdrage’ wordt gebruikt om met name de (top)leiding te
belonen voor het resultaat dat in de werkgemeenschap wordt gerealiseerd. Het
meritocratisch gedachtengoed wordt gebruikt om dit te legitimeren 10.
1.2.4.

Individualisering

Met voorgaande ontwikkelingen gaat een sterke verschuiving gepaard van
aandacht van het collectief naar het individu. Vanaf het midden van de vorige
eeuw krijgen individuen in toenemende mate de mogelijkheid zich steeds meer
op basis van hun eigen kompas te ontwikkelen. Het individu zit, vanaf de jaren
vijftig, minder vast in hecht geïntegreerde leefgemeenschappen met traditionele
niet bespreekbare waarden en gezagsverhoudingen. Het loskomen van
knellende kaders betekent een nieuwe oriëntatie richting individualisering en
emancipatie. Het individu wordt ‘regisseur van zijn eigen leven’ en staat voor
de opgave om het leven zingevend en betekenisvol te maken. Het individu kan
van zijn eigen leven een kunstwerk maken. (Dohmen, 2008). Individuen
nestelen zich in een zelf geweven web van relaties en zoeken daarbinnen naar
passende opvattingen en waarden. Het modernistische vertrouwen in de
maakbare samenleving wordt in de jaren zestig aangevuld met een vertrouwen
in de maakbare mens. Het individu wordt in toenemende mate geacht ‘meester
van zijn eigen lot’ te zijn. Het neoliberale marktdenken en de mensopvatting
die daaraan ten grondslag ligt versterkt deze ontwikkeling. Achterhuis (2010)
geeft aan dat de opvattingen van Ayn Rand over het individu als ‘atomistische
ik’ voedend zijn voor dit denken. Individuen komen op een markt tot
afstemming van handelen. Het atomisch ik streeft zijn eigen belang na, gaat
verbindingen aan en is daarmee zelf verantwoordelijk voor zijn
maatschappelijke positie. De eigen maatschappelijke positie is het resultaat van
de vele beslissingen die het individu zelf heeft genomen.

Dat vooral de (top)leiding wordt beloond voor de prestaties van de werkgemeenschap verraadt het hiërarchische
maakbaarheidsidee.
10
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Meritocratie

De individualisering en het primaat van de markt stimuleert een samenleving
die meer en meer gebaseerd wordt op het meritocratisch gedachtengoed. In
een meritocratie worden individuen gewaardeerd en gehonoreerd op basis van
de bijdrage die ze weten te leveren. Levert een individu een bijdrage aan de
vergroting van de ‘taart’ dan vraagt dit om een passend aandeel van de te
verdelen ‘taart’. De maatschappelijke ordening wordt steeds minder afgeleid
van sociale klasse en herkomst (aristocratie). Toegang tot voortgezet en hoger
onderwijs voor al degenen met talent maakt verticale mobiliteit mogelijk. De
positie in de samenleving wordt afhankelijk van talent en inzet. Het individu
dat zich richt op ontplooiing en resultaten weet te realiseren versterkt zijn
maatschappelijke positie.
De zonnige kant is dat individuen worden uitgedaagd iets van hun leven te
maken. Het remt de neiging om te leunen op anderen of de (verzorging)staat.
Het stimuleert om je actorschap waar te maken, je vrijheidspraktijk vorm te
geven. Meritocratie maakt het mogelijk om je beeld van een gewenste toekomst
middels discipline, inzet en doorzettingsvermogen om te zetten in een wil.
Vanuit het toe eigenen van de wil en met de nodige inzet wordt het ‘handwerk
van de vrijheid’ waargemaakt (Bieri, 2006). Zo kun je vanuit actorschap in
samenhang met anderen je leven vormgeven (Dohmen, 2008). Verschil in inzet
en bijdrage wordt positief beloond. Flexibilisering van werk en het
meritocratisch denken vraagt van het individu wel voortdurende aandacht voor
de eigen marktwaarde of economische zelfredzaamheid.
De schaduwkant van de nadruk op economische inzetbaarheid is, dat het velen
buiten de wereld van de mogelijkheden plaatst en hen terugwerpt op de wereld
van overleven. Het resulteert in een overwaardering van het morele ideaal van
zelfbeschikking en zelfontplooiing en ook in het ontstaan van toenemende
ongelijkheid. De meritocratisch succesvollen creëren optimale condities voor
hun kinderen. Talent zonder een stimulerende context resulteert niet in
kwaliteiten die toegang bieden tot werk dat ontplooiingsmogelijkheden biedt.
Mensen met beperkte talenten of zij die opgroeien in omstandigheden die
talentontwikkeling niet bevorderen, hebben moeite om hun economische
weerbaarheid op peil te houden en aangehaakt te blijven. Ze dreigen respect en
waardigheid te verliezen in de samenleving die meer en meer op vrijheid en
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autonomie is gericht en minder op solidariteit en menselijke waardigheid. 11 In
zijn boek ‘The corrosion of character’ laat Sennett (1998) zien hoe door de
flexibilisering van het werk het karakter van de mens wordt aangetast. In
‘Respect. The formation of character in an age of inequality’ (2003) analyseert
hij hoe de veranderingen in het werk het moeilijk maken voor mensen om
respect te verwerven in hun werk en leven. In de meritocratie worden ook
bepaalde beroepen stelselmatig hoger gewaardeerd dan andere beroepen. Er
zijn beroepen in de samenleving die in het economisch verkeer relatief
bescheiden worden gewaardeerd; denk aan beroepen in de sectoren zorg,
onderwijs en politie. Daarnaast is voor het functioneren van de samenleving de
bijdrage van vrijwilligers, de zogenaamde ‘gift-economie’, een belangrijke pijler
in het stelsel van vreedzaam samenleven.
Wat zijn de consequenties van deze ontwikkelingen? Ik haal drie
ontwikkelingen naar voren die in combinatie mede de voedingsbodem voor de
volgende fase vormen. Markt, individualisering en meritocratie creëren voor
velen een mythe van maakbaarheid: je kunt regisseur van je eigen leven zijn.
Als je in jezelf gelooft, dan kun je het maken. De meritocratische mythe dat
iedereen succesvol kan zijn als de inzet er maar is, wordt gemeengoed. Maar
kansen zijn nooit gelijk, er is grote concurrentie en het lot treft mensen
willekeurig. Gezondheid en relaties zijn broos van karakter. Het individu is te
klein om dit alleen op te kunnen vangen.
In het ‘waarden vacuüm’ van het postmodernisme presenteert de
(internationale) economie zich als een rationeel systeem. Het is niet gebonden
aan grenzen en gemeenschappen die verankerd zijn in een gedeelde morele
horizon. Opvattingen als ongeremde groei worden gekoppeld aan het
vertrouwen op technologische ontwikkeling die de eindigheid van grondstoffen
en energiebronnen kunnen opheffen.
De ‘instrumentele rationaliteit’ van de economie neemt het steeds meer over
van de ‘waarden rationaliteit’ van de overheid en natiestaat (Karssing, 2011).
De economie presenteert zich als een ideologisch neutraal rationeel systeem;
ten onrechte.

11

Swierstra & Tonckens (2008). De beste de baas? Prestatie, respect en solidariteit in een meritocratie. Amsterdam: University press
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Van postmoderniteit naar vloeibare moderniteit

Intussen zijn we in een fase beland die door Baumann (2007) wordt aangeduid
met het begrip ‘vloeibare moderniteit’. Instituties zijn zo aan verandering
onderhevig en er zijn zo weinig vaste patronen dat alles vloeibaar lijkt. In de
geglobaliseerde wereld zijn ondernemingen, overheden en burgers kwetsbaar
door ontwikkelingen in de internationale economische verhoudingen. Deze
ontwikkelingen zijn emergent van karakter en het resultaat van een dynamiek
tussen vele partijen. De beslissers ervan zijn vaak niet gebonden aan nationale
grenzen en oriënteren zich niet in eerste instantie op het lot van mensen en
staten. Overheden en (internationale) organisaties ontwikkelen in een complex
samenspel deze emergente dynamiek. Deze dynamiek vormt vervolgens de
bedding voor beslissingen van overheden en ondernemingen. Dit resulteert in
onzekerheid en kwetsbaarheid voor zowel overheden, ondernemingen en
burgers.
De overheden van de traditionele natiestaat werkten vanuit het perspectief van
een zekere wederkerigheid in de relatie tussen economie en samenleving. Deze
wederkerigheid wordt doorbroken door de globalisering. De landen bieden de
globale economie en internationale organisaties, een min of meer stabiele
infrastructuur van mensen en middelen. Het onderhoud hiervan vraagt geld
dat, in een succesvolle economie, middels belastingen kan worden opgebracht.
Verdeeldheid tussen landen maakt het voor internationale organisaties mogelijk
om middels ‘belastingoptimalisatie’ hun bijdrage aan het onderhoud van de
maatschappelijke en sociale infrastructuur van landen te vermijden of te
minimaliseren 12. Langenberg (2008) wijst er op dat de flexibiliteit van de
grensoverschrijdende financiële stromen een grote bron van onzekerheid
vormen voor zowel regeringen en als de burgers. Politici staan in dat
krachtenveld met relatief lege handen. De burgers in veel landen vrezen voor
verlies van werkgelegenheid. Er is toenemende onrust over groeiende
inkomensongelijkheid in de samenleving die steeds zichtbaarder en voelbaarder
wordt voor mensen.
Ondernemingen worden steeds sneller geconfronteerd met (internationale)
ontwikkelingen en veranderende klantwensen die buiten hun eigen
invloedssfeer liggen. Ondernemingen worden kwetsbaarder. Technologische
Op de grote conferentie van wereldleiders in Davos dit jaar verzet Cameron zich met de nodige rethoriek tegen deze praktijk.
Tegelijkertijd creëert hij voordelen waardoor internationale organisaties hun vestiging van Nederland naar London verplaatsen.
Voorzitter van de Nederlands Amerikaans kamer van koophandel waarschuwt en roept de regering op om passende maatregelen te
nemen; ook belastingvoordelen te ontwikkelen. CEO van Starbucks ontkent dat de verplaatsing is ingegeven door
belastingvoordelen. (Trouw, 17-4-2014)
12
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vernieuwing kan in een mum van tijd een ‘business model’ doen ‘verdampen’.
Ondernemingen streven in de (internationale) concurrentiestrijd naar
mogelijkheden de kosten te reduceren op basis van technologische
vernieuwing. Dit resulteert vaak in een verplaatsing van arbeidsplaatsen en in
het afstoten van medewerkers.
Organisaties versterken hun weerbaarheid door het ontwikkelen van een
flexibele schil. Ze gaan partnerships aan met externe partijen en werken met
medewerkers op basis van tijdelijke contracten.
Individuen verliezen door deze ontwikkelingen de overheid en de onderneming
als bakens van stabiliteit en veiligheid in hun leven. Het individu kan zich
steeds minder oriënteren op een ‘vaste’ maatschappelijke orde. De meritocratie
vraagt dat het ‘vrije’ individu zich continu aanpast aan deze vloeibare
werkelijkheid. Het is dus ‘aanpassen’ geblazen om continu de eigen
economische inzetbaarheid te realiseren in de vloeibare samenleving.
Flexibiliteit, weerbaarheid, assertiviteit, pro-activiteit en veerkracht om
tegenslagen op te kunnen vangen, worden noodzakelijke kwaliteiten voor het
‘vrije’ individu om zich staande te houden. Onderlinge concurrentie op de
“werk”markt neemt toe. In de dynamisch veranderende wereld verouderen
vaardigheden en competenties snel. Arbeidscontracten worden kort en flexibel.
Concurrentie is niet bedreigend voor degenen met een bijzonder talent of de
sterksten. Maar niet elke medewerker kan als een ZZP-er: ondernemend zijn,
een uniek verdedigbare competentie ontwikkelen, dit adequaat in de markt
zetten, zijn administratie op orde te hebben, de balans werk-privé bewaken en
participeren in netwerken die nieuwe ideeën en toegang tot opdrachten bieden.
We vragen nog al wat van de nieuwe medewerker. Verhaeghe (2012) en De
Wachter (2012) geven aan dat we de meeste mensen overvragen. Het tempo en
de druk blijken voor velen te hoog en resulteert in veel afvallers. Dit lijkt de
zorg van Baumann (2007), dat de logica van de economie ‘menselijk afval’
produceert te bevestigen. Als een medewerker ‘overtollig’ wordt en niet snel
genoeg weer aansluiting vindt wordt deze ‘overbodig’ en dreigt langdurige of
blijvende uitsluiting van participatie in het economische leven. 13 Sennett (2006)
spreekt over het ‘het spook van overbodigheid’ en Viaene (2014) over de
‘wegwerpmens’. Dit speelt nu in de landen rond de Middellandse zee. De jeugd
houdt zich aan de spelregels van de samenleving en kwalificeert zich middels
13 Lokale ‘overtolligheid’ van mensen werd vroeger mondiaal opgelost middel emigratie naar relatief ‘lege’ gebieden zoals Australië
en Amerika. Vandaag de dag stuiten mondiale problemen, uitzichtloze situaties voor mensen in vele landen, op lokale staten die hun
grenzen sluiten om de toegang van eigen onderdanen tot de arbeidsmarkt te beschermen.
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opleidingen om er een bijdrage aan te leveren. De samenleving zegt: “we
hebben jullie niet nodig”. Filosoof Cornelis (1997) gaf aan dat agressie dan de
emotie is die de samenleving over zich afroept. Krijgt de jeugd geen kans om
zelfstandig een toekomst op te bouwen dan destabiliseert dit de samenleving in
ernstige mate.
De vloeibare moderniteit en in zijn kielzog de vloeibare organisatie zijn
voorbeelden van een omslag van denken in termen van ‘inclusie’ naar een
denken in termen van ‘onderscheid’. In de twintigste eeuw hebben grote
ondernemingen, organisaties van de overheid het organisatieperspectief van de
bureaucratie ontwikkeld. De eerste pijler daarvan was het streven naar efficiëntie.
Sennett (2006) wijst naar een ander motief. De ontwikkelingen van grote
bureaucratieën bood de mogelijkheid om iedereen aan boord te houden. De
pacificatie in de samenleving, het voorkomen van opstand en uitval in de
samenleving, was een belangrijk motief bij de ontwikkeling van de
bureaucratieën in bedrijven en overheid. De bureaucratie heeft een
includerend’ karakter. Ook al zit je onder in de bureaucratie, je zit er wel
binnen. Ze boden mensen een loopbaan met vaste stappen op de interne
carrièreladder en een goede kans op baanzekerheid. De overheid streefde naar
een ‘maakbare samenleving’ en bouwde in Nederland een verzorgingsstaat. De
gedachte is: iedereen hoort erbij en we trachten iedereen binnen de boot te
houden op basis van humane condities. Denken gericht op inclusie.
Deze overweging is in bedrijfs- en overheidsorganisaties de laatste decennia
geheel uit de discussie verdwenen. De organisaties worden de laatste drie
decennia gezien als spelers met een verantwoordelijkheid naar de klant en
vooral de eigenaar/aandeelhouders. Werknemers nemen hun loopbaan meer
in eigen hand en zoeken niet meer een ‘baan voor het leven’ bij één organisatie.
Vandaag de dag nemen organisaties nemen gemakkelijk afscheid van
medewerkers die niet voldoende economisch inzetbaar zijn. Medewerkers
verlaten organisaties als deze hun ontwikkelingsmogelijkheden niet
ondersteunen. De relaties worden instrumenteler. Sennett (2012) wijst op een
afnemende “gunfactor” op de markt. Door de globalisering verandert een ‘winwin’ denken naar een mentaliteit van “de winnaar neemt het allemaal”. De
markt is gericht op het maken van onderscheid tussen winnaars en verliezers.
Het marktdenken in de vloeibare moderniteit resulteert in een verschuiving in
het denken van ‘inclusie’ naar ‘onderscheid’. De vloeibare samenleving en de
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vloeibare organisatie scheidt winnaars van verliezers. Het meritocratisch
gedachtegoed versterkt en legitimeert het denken in termen van
‘onderscheiden’. Het gevolg is dat er voor medewerkers een vloeibare
veiligheid ‘binnen’ de organisatie ontstaat en een harde onveiligheid ‘buiten’ als
de medewerker zijn baan verliest. De vrijheden en kansen voor individuen
worden in de vloeibare moderniteit niet vergroot, ze worden herverdeeld
(Baumann, 2014). Voor kapitaal en talentvolle professionals is de wereld het
speelveld, ‘gemiddelde’ mensen zijn gebonden aan grenzen. Hoe vrij is het
individu in de vloeibare tijd? Wie worden in de vloeibare moderniteit
ingesloten en wie uitgesloten?
Baumann (2007) geeft aan dat de metafoor van de jager en de jacht het meest
overeen komt met de realiteit van de vloeibare samenleving. Het is niet zozeer
de prooi die de jager bevrediging schenkt. Het jagen zelf wordt het doel. De
jager heeft een grenzeloos verlangen om te jagen. De jager trekt ook verder als
in een jachtgebied de prooi schaars wordt. Zorg voor de ecologie is niet de
eerste zorg voor de jager. Hij verplaatst zich als de jacht te weinig oplevert. De
jacht als metafoor heeft veel van de dynamieken van de geglobaliseerde
samenleving in zich. Het rusteloze kapitaal dat op zoek is naar rendement, waar
ook ter wereld. Het kapitaal zoekt op de markt voortdurend naar nieuwe
mogelijkheden en kansen. Het is grensoverschrijdend en grenzeloos. Het is
eerder exploiterend dan conserverend, niet gebonden aan territorium en altijd
gretig op zoek naar nieuwe kansen. Voor de jager is de samenleving er voor de
economie.
De metafoor van de jager is een persoon. De vraag is of Baumann hier
refereert aan de ‘elite’ die zijn stempel drukt op of sturing geeft aan de
samenleving. Maar wie is de jager? Zijn we in de vloeibare moderniteit allen
jagers? Hoe vergroot je als jager je kansen? Zijn er op het mondiale speelveld,
zoals bij de Chinese keizer, onzichtbare jagers als keizerinnen ‘achter het
gordijn’ actief?
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Grenzen aan de maakbaarheid?

De maatschappelijke en culturele bedding heeft geen eenduidig gezicht, is niet
intern consistent en soms paradoxaal. Vandaag de dag zien we binnen
organisaties een combinatie van invloeden van zowel het modernisme als de
vloeibare moderniteit. Baumann geeft aan dat het modernisme niet is
‘vervangen’ door het postmodernisme, maar dat het een nieuwe
verschijningsvorm heeft gekregen: van vast naar vloeibaar. Is in de vloeibare
moderniteit de maakbaarheid gebaseerd op het vertrouwen in de werking van
de markt? Wat zijn de grenzen van maakbaarheid bij de organiseeropgave?
Het modernisme heeft een sterk vertrouwen op rationaliteit, maakbaarheid en
de mogelijkheden van disciplinering van gedrag. Deze vooronderstelling
verhoudt zich slecht met de aard van de mens en dynamiek van relaties.

2.1.

Maakbaarheid en complexiteit

Samenwerking vindt meer en meer plaats in de context van meerdere partijen.
Resultaten vereisen samenwerking over de afdelingsgrenzen of in netwerken,
allianties of partnerships tussen organisaties. Deze vormen van ‘multi-party’
samenwerking brengen een toenemende complexiteit met zich mee. Omdat
iedereen vanuit eigen belang en perspectief de gedeelde uitdaging beschouwt is
het lastig om ‘gemeenschappelijke grond’ te vinden (Schruijer & Vansina,
2007). De dynamiek van meerdere partijen is minder gemakkelijk te beheersen
vanuit een hiërarchisch perspectief of vanuit een set gedeelde waarden en
normen. Het proces van samenwerking ontwikkelt zich in het proces zelf. Het
is emergent van karakter (Scharmer, 2007). Het is onmogelijk om te claimen de
regisseur te zijn van deze dynamiek omdat die fundamenteel onbepaald van
karakter is.
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Inzichten uit de complexiteit en chaostheorie geven op overtuigende wijze de
beperkingen aan van het maakbaarheidsideaal 14. Complexe systemen
ontwikkelen emergentie dynamieken die niet beheersbaar zijn. Dynamieken
tussen mensen zijn al onvoorspelbaar. Een ‘feestje wordt gezellig’; gezelligheid
kun je niet maken. Als leidinggevende heb je wel de mogelijkheid om condities
te creëren waardoor de kans sterk toeneemt dat het feestje gezellig kan worden.
Vervolgens oefen je invloed uit door je aanwezigheid op het ‘feestje’.

2.2.

Maakbaarheid en handelen

Filosoof Hannah Arendt (1994) geeft aan dat relaties tussen mensen
fundamenteel broos van karakter zijn. Hoewel mensen in ketens van routine
functioneren worden ze hierdoor niet bepaald, want ze hebben altijd de
mogelijkheid iets nieuws te doen: nataliteit. Spontaniteit, verbeelding,
creativiteit zijn onderdeel van de aard van de mens. Het handelen van mensen
is daarom niet in eenvoudige doel/middel schema’s te vatten. Ook diversiteit is
een kenmerk van de ‘menselijke conditie’. Het gaat altijd om onderling
verschillende mensen: pluraliteit. Interactie tussen mensen is daardoor
fundamenteel broos van karakter. Handelen is onomkeerbaar, onvoorspelbaar,
onbeheersbaar en onbepaald. (Arendt, 1994). Je kunt een handeling niet
terugnemen als deze heeft plaatsgevonden. Zodra een tekst de mond van een
spreker heeft verlaten is deze buiten het bereik van de spreker. Hoe iemand
reageert is onvoorspelbaar. Door de onvoorspelbaarheid is interactie
onbeheersbaar en dus onbepaald van karakter. Onbepaald betekent in deze
context dat geen van de actoren kan claimen dat het proces geheel toe te
schrijven is aan het eigen optreden. Interactiedynamiek is emergent, het
ontstaat. Het is ook contingent: gevoelig voor toevalligheden. Leidinggevenden
kunnen condities creëren waardoor de kans toe kan nemen dat gewenste
resultaten optreden. Ze kunnen ook in processen interveniëren en invloed
uitoefenen op samenwerkingsprocessen en het optreden van medewerkers.
Maar succes kun je niet alleen maken en exclusief toeschrijven aan je eigen
inspanning.
Als leidinggevenden op basis van maakbaarheid en controle optreden ontstaat
er een situatie waarin er sprake is van ‘maken’ (Arendt, 1994). Bij ‘maken’
gebruiken individuen elkaar als middel bij het realiseren van eigen doelen: er
Goede overzichten zijn het werk van Senge (1990) over systeemdynamica, Schaveling (2012), Stacey (2012) en in het verlengde
daarvan Homan (2013).
14
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ontstaat een doel-middel rationaliteit. De relaties worden instrumenteel van
karakter en de communicatie zal strategisch van aard worden. Dit betekent dat
mensen op hun hoede zijn en er alert op zijn niet ingepast te worden in de
agenda van de ander. Dominantiestrategieën resulteren in boven – en
onderschikking en tasten de mogelijkheden van zelfsturing aan.
Organisaties waarin medewerkers ruimte hebben hun eigen levensproject vorm
te geven, dienen gebaseerd te zijn op actorschap. In het handelen wordt
onderling verschil gehanteerd. Maken neemt het verschil weg. Maken geeft
subject-object relaties en remt de ontwikkeling van zowel individu als op
termijn de organisatie.

2.3.

Maakbaarheid en communicatie

Het modernisme hanteert ten aanzien van de aard van communicatie impliciet
het zender/ontvanger model. De veronderstelling is dat de zender door
zorgvuldig te communiceren betekenis overbrengt aan de ontvanger. Deze
veronderstelling miskent dat mensen interpreterende wezens zijn. De invloed
van een ‘boodschap’ of handeling is niet voorspelbaar doordat de ontvanger er
betekenis aan geeft. De scheiding van denken en doen steunt op het
vertrouwen dat betekenis kan worden overgedragen van de een aan de ander.
De taal van management verraadt deze vooronderstelling: “de manager
motiveert de medewerker”, “de manager geeft sturing aan de medewerker”.
Vanuit het modernisme heeft taal een representatieve en beschrijvende functie:
kwaliteit is dat wat het meest overeenkomt met de werkelijkheid. In het
postmodernisme ontwikkelt zich het perspectief van het sociaal
constructionisme waarin taal niet zozeer objectief is in de zin van onafhankelijk
van de mens noch subjectief is in de betekenis van specifiek voor het individu.
Betekenis en taal zijn interactief: betekenis ontstaat in taal als gevolg van de
coördinatie van betekenisgeving tussen betrokkenen. Betekenis ontstaat in de
interactie. Het sociaal constructionisme resulteert in een accentverlegging van
individueel naar sociaal en van mentale representatie naar interactioneel
gefundeerde betekenis (Shotter, 1993). In deze interactie maken de betrokken
actoren zelf betekenis 15. Kern is dat mensen al communicerend elkaar
onderling verstoren. Ze staan open voor informatie maar zijn gesloten qua
betekeniscreatie. Mensen stemmen als het ware hun definities van de
Maturana en Varela (1980) hebben dit autopoiëtische gedachtengoed ontwikkeld. Luhmann (1990) heeft het uitgebreid naar de
dynamiek van sociale systemen.
15

26

VRIJ-MOEDIG POSITIE KIEZEN: MOREEL LEIDERSCHAP IN VITALE NETWERKEN

werkelijkheid met elkaar af om zo te komen tot begrip van een situatie.
Waarheid is dan een definitie van een situatie die door voldoende mensen moet
worden ondersteund om legitimiteit en gezag te ontwikkelen. Toegang tot en
zorgvuldigheid in dit proces van ‘betekenisconstructie’ is dan cruciaal voordat
mensen de geconstrueerde betekenis sturend laten zijn voor het eigen
handelen.
Voor leidinggevenden betekent dit minder betekenis overdragen en meer
gedeelde ervaringen creëren die mensen stimuleren nieuwe betekenissen te
ontwikkelen: co-creatie.
In het volgende hoofdstuk introduceer ik een viertal metaforen voor
organisaties die ontstaan uit en voortbouwen op opvattingen uit de beschreven
cultuurlagen.
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Metaforen voor organisaties
en hun culturele bedding

In dit hoofdstuk ontleen ik metaforen over organisaties aan de verschillende
cultuurlagen. Ik bespreek kort de piramide en de machine die corresponderen met
de premoderniteit en de moderniteit. De overgang resulteerde in een integratie van
beide metaforen in de klassieke bureaucratie die zo kenmerkend is voor het
grootste gedeelte van de vorige eeuw. In de laatste fase van die eeuw ontwikkelt
zich in het postmodernisme vanuit de markt een nieuwe metafoor: het flexibele
netwerk. Ik rond dit hoofdstuk af met de gedachte dat het flexibele netwerk niet
de ‘opvolger’ is van de bureaucratie maar dat het maakbaarheidsperspectief zich in
een vloeibare vorm presenteert. De metafoor van de MP3-speler.

3.1.

Piramide en premoderniteit

3.2.

Machine en moderniteit

De piramide correspondeert met de feodale hiërarchische ordening van de
premoderniteit. De premoderne heerser waakt over zijn domein vanuit de
gedachte dat zij hun positie te danken hebben aan de opdracht om hemelse
harmonie te realiseren op aarde. De naam van de keizer van China als ‘zoon
van de hemel’ geeft dit goed weer. Het jaarlijks zorgvuldig verrichten van de
rituelen in de ‘tempel van de hemel’ is een noodzakelijke activiteit om
harmonie in het rijk te realiseren. De zonnekoning uit Frankrijk regeert ook
namens de kosmos. Wat de elite officieel drijft is ‘eer’: “wij zijn geroepen om
te besturen”. In organisaties toont de piramide zich in een strakke scheiding
van denken en doen, boven- en onderschikking en het feodale relatiecontract:
loyaliteit en discipline van de ondergeschikten aan de bovengeschikte biedt
hen veiligheid. De piramide resulteert in een ordening van mensen.

Het modernistische gedachtengoed van rationaliteit vertaalt zich, binnen
organisaties, via het ‘scientific’ management in een standaardisatie van
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werkprocessen. De medewerkers maken zich als radertjes ondergeschikt aan de
logica van het productieproces. Het werk wordt opgedeeld in kleine
overzichtelijke en gemakkelijk te leren taken. De arbeider verliest zijn binding
met het uiteindelijke product en overziet het geheel niet meer. Dat hoeft ook
niet want het overzicht is voor de leidinggevenden die vanuit overzicht en
inzicht de medewerkers aansturen. De feodale hiërarchische aansturing wordt
vervangen door een hiërarchie van leidinggevenden op basis van bewezen
competenties. De machine wordt de dominante metafoor maar wordt
onderdeel van de piramide die zich ontwikkelt. De machine begrenst willekeur
in de hiërarchie door een zo rationeel mogelijke afbakening van taken en
verantwoordelijkheden. In plaats van rang en stand wordt gebleken
deskundigheid de norm. Deskundigheid toont zich in opleidingskwalificaties en
gerealiseerde successen in het verleden. De positie in de organisatie geeft aan
wat de vrijheidsgraden in het handelen zijn. Het feodale sociale contract van de
piramide - loyaliteit en discipline in ruil voor veiligheid- krijgt een ‘nieuw’ jasje
in de bureaucratie. De medewerker dient zich loyaal en gedisciplineerd te
concentreren op zijn deelbijdrage aan het geheel. Loyaliteit aan het systeem
leidt op den duur tot een stijging op de interne ‘ladder’. De code is dat
uitgestelde bevrediging nu op termijn beloond kan worden met promotie. De
discipline die het uitstellen van korte termijn beloning vergt, komt op termijn
ten goede aan de eigen ontwikkeling. Weber typeerde de bureaucratie ook als
een ‘ijzeren kooi’. Het is een ‘gesloten’ beeld.

3.3.

Machine en piramide: bureaucratie

De bureaucratie uit de vorig eeuw is de integratie van piramide en machine. Het
integreert als het ware de logica’s van beide cultuurlagen. De bureaucratie, vaak
getypeerd als machine bureaucratie, is het resultaat van deze combinatie.
‘Boven’ zitten veelweters (staven & beleidsmedewerkers) en meermachtigen
(managers) die denken en beslissen. ‘Onder’ zitten de mindermachtigen die
opdrachten uitvoeren in het productieproces. In het ‘midden’ zitten
leidinggevenden die strategische beslissingen van de top via tactische
beslissingen moeten omzetten in operationele beslissingen. Het ontwerp van
het geheel wordt uitbesteed aan de ingenieurs. In de (machine) bureaucratie
wordt gestreefd naar stabiliteit en efficiëntie.
De bureaucratie is gebaseerd op het modernistische denken over organiseren
met zijn nadruk op maakbaarheid en onzekerheidsreductie. Maakbaarheid
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stimuleert organiseren op basis van beheersing, controle en sturing via regels,
procedures en protocollen. Hierdoor worden de mogelijkheden van de
medewerkers om zelf externe variëteit op te vangen beperkt. De formele
spelregel is dat bij problemen het management oordeelt over de interpretatie
van de regels. Dit reduceert de vrijheidsgraden van medewerkers. De
medewerker wordt een radertje in de machine. De gedachte is dat zelfstandig
denken van medewerkers het werkproces verstoort. Leidinggevenden trachten
middels een versterking/verbetering van structuren, systemen en strategie het
gedrag van de medewerkers te beïnvloeden. Dit is een indirecte aansturing van
gedrag. De gedachte is dat als de systemen veranderen, het gedrag zich zal
wijzigen. Medewerkers wordt geleerd hoe ze zich dienen te gedragen. Via
toezicht en processen van belonen en straffen wordt het gedrag van de
medewerkers vervolgens geconditioneerd. Leidinggevenden streven ernaar om
het gedrag zoveel mogelijk voorspelbaar te maken, zodat er vaste ketens van
oorzaak en gevolg ontstaan. Contact tussen leidinggevende en medewerker
wordt geminimaliseerd omdat de aansturing grotendeels gebeurt middels de
structuur en de systemen. Toezicht versterkt en beloont gewenst gedrag. De
medewerker die weet wat verwacht wordt én die weet dat er toezicht is, gaat
zichzelf disciplineren. Achterbergh & Vriens schetsen hoe de
disciplineringsmechanismen van ontwerpen van het werkproces, hiërarchisch
toezicht en monitoring van resultaten leidt tot een situatie waarin mensen
zichzelf disciplineren (2009, p.290).
In figuur 1 is dit schematisch weergegeven. De linker kolom symboliseert de
hiërarchische aansturing via structuur, systemen, strategie. De aansturing is
indirect. De gedachte is dat als de structuur veranderd wordt dat daardoor ook
het gedrag verandert. De rechter kolom symboliseert de relatie leidinggevende
en medewerker in de uitvoering. Deze relatie is gestippeld getekend om aan te
geven dat in het ‘ideale’ geval het ‘systeem’ van de bureaucratie zo goed
functioneert dat contact tussen medewerker en leiding over werkuitvoering
minimaal kan zijn.
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Figuur 1 - Bureaucratie: machine en piramide
Figuur 1 - Bureaucratie: machine en piramide
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3.4.

Netwerk en postmodernisme

3.5.

MP3-speler en vloeibare moderniteit
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Het flexibele netwerk wordt de metafoor voor organisaties in de jaren negentig
van de vorige eeuw. Door internet en globalisering wordt veel werk verricht in
flexibele netwerken. Kennismanagement is een thema van de negentiger jaren.
ICT faciliteert samenwerking tussen mensen op verschillende plekken.
Samenwerken aan een project terwijl je niet bij elkaar bent wordt een
mogelijkheid. Er ontstaan ‘virtuele teams’. In de (populaire) management
literatuur wordt zeer positief en optimistisch gesproken over de voordelen die
de nieuwe netwerkorganisaties bieden voor zowel organisatie als individuele
medewerker. Medewerkers verbinden zich als ondernemende professionals,
eventueel als ZZP-ers, aan uitdagende klussen die aansluiten bij hun talent en
passie. Organisaties zijn in staat vanuit een vaste kern en een flexibele schil zich
snel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. De organisatie, die
zich richt op de eigen kerncompetenties, creëert in een netwerk met anderen
toegevoegde waarde. Door in netwerken en ketens samen te werken
concentreert elke eenheid zich op eigen kracht. Slimme in- en outsourcing
maken slagvaardig netwerk mogelijk. Flexibiliteit, ruimte voor mogelijkheden,
eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing zijn allemaal de zonnige kant van het
flexibele netwerk. Aandacht gaat minder uit naar de vraag naar de macht in het
netwerk. Er is vooral aandacht voor de voordelen die het brengt voor zowel
de medewerkers als de organisatie.

De MP3-speler is metafoor van de vloeibare moderniteit (Sennett, 2006)
Kenmerken van de MP3-speler corresponderen met de zich ontwikkelende
nieuwe organisaties. In de vloeibare moderniteit zijn snelheid en alertheid
cruciaal voor succes. Succes in het verleden is geen garantie voor succes in de
toekomst. In de vloeibare organisatie worden in het operationele proces vaste
functies in toenemende mate vervangen door netwerken van teams die op
project basis goed gedefinieerde deeltaken verrichten in een keten van
activiteiten. Werk krijgt de vorm krijgt van klussen of projecten.
ICT reduceert lagen in de piramide waardoor het middenkader in organisaties
kleiner wordt. Het vervangt delen van de traditionele functie van het
middenkader: het vertalen en doorzetten van strategische uitgangspunten naar
de operaties. De vloeibare organisaties pellen tussenlagen weg, zijn wendbaar in
hun koers en stoten en trekken gemakkelijk mensen af of aan. De MP3-speler
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symboliseert deze wendbaarheid omdat er continu gewisseld kan worden
tussen losse nummers. De kern van de MP3 is de laser. De laser staat voor de
toegenomen invloed van de top. De top wordt een regisseur van werkverdeling
en coördinatie. De transparantie die ICT biedt, geeft mogelijkheden om gedrag
van mensen en de resultaten die ze realiseren te monitoren zelfs zonder dat ze
dat zelf weten. ICT kan als een ‘one way mirror’ gaan functioneren: “allowing
managers to observe the behaviour of their subordinates who know that they
may be monitored without knowing when “ (Achterbergh & Vriens, 2009,
p.290). 16 ICT maakt het ook mogelijk rechtstreeks met de mensen in de
uitvoering te communiceren. Managers en medewerkers in de uitvoering
kunnen op basis van contracten en prestatie afspraken rechtstreeks worden
aangestuurd op resultaten. 17
MP3-organisatie vraagt een ‘nieuwe’ medewerker. In de bureaucratie doe je je
plicht en blijf je binnen de gegeven kaders. De MP3-organisatie vraagt het
vermogen voortdurend te veranderen en je te verbinden met nieuwe projecten
en nieuwe teams. Loopbanen worden vervangen door onregelmatigheid en
snelle opeenvolging van verschillende projecten en losse klussen. Dit vraagt
van de medewerkers dat ze met ambiguïteit om kunnen gaan, flexibel en
veerkrachtig zijn. Medewerkers moeten beschikken over een groot netwerk
om zichtbaar te zijn bij het ‘verwerven’ van nieuwe projecten. Het vermogen
om je als competent te kunnen presenteren wordt een belangrijke competentie
om toegang te krijgen tot werk waarin je kunt laten zien wat je kunt 18. In de
MP3-organisatie wordt concurrentie gestimuleerd. Verschillende teams werken
tegelijkertijd aan ontwikkelingen, concurrentie brengt immer het beste in
mensen naar boven, is de gedachte. Typerend voor deze attitude zijn gezegdes
als: “fake it, till you make it” en “zonder bluf is het leven duf”. Succes hangt
steeds meer af van kunnen suggereren een vakman te zijn en minder echt een
vakman zijn (Sennett, 2006).
De centrale laser van de MP3, de invloed van de top, refereert aan het
Panopticum van Bentham. De centrale leiding heeft de mogelijkheid om de
mensen in de uitvoering direct middels prestatiecontracten en meting van
resultaten aan te sturen zonder bemiddeling van het middenkader.
Denk aan de gesprekken van klantcontact medewerkers die altijd voor kwaliteitsredenen worden opgenomen. Ander voorbeeld is
de enquête na elke vliegreis over de ervaringen tijdens de reis.
17 Het ‘transparant’ publiceren van target en behaalde omzet van medewerkers bij professionele dienstverleners; het ‘Rank and
Yank’-systeem (Verhaeghe,2012).
18 Zo zien we dat organisatieadviesbureaus van naam en faam werk verliezen aan ‘andere dienstverleners’ omdat ze de competentie
‘tenderschrijven’ of ‘catwalk-wandelen’ niet goed beheersen.
16
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In figuur 2 is deze mogelijkheid van strakke aansturing via resultaten
aangegeven met de ononderbroken lijn van de rechter kolom. De MP3organisatie leunt nog steeds sterk op gecreëerde structuren en vooral ICT
systemen. MP3 vervangt de onderbroken ‘contactlijn’ van de bureaucratie met
de operationele medewerkers door directe sturing op resultaten.
Plaats figuur met aansturing op resultaten hier.

Leidinggevende
Manager
Strategie
Afrekenen
op resultaat

Structuur
Systemen
Medewerker
Indirect

Direct

Taak
Primair proces

Klant

Figuur 2 - De MP3-organisatie

De MP3-organisatie vraagt een andere medewerker maar heeft ook vaak ander
management dan de bureaucratie. In het verleden was een loopbaan binnen de
organisatie nodig om diepgaande kennis van de operationele processen te
verwerven voordat een directiepositie mogelijk was. Management heeft zich de
laatste dertig jaar ontwikkeld tot een apart ‘vak’. Tegenwoordig zijn er meer en
meer managers die van branche switchen omdat ze kunnen ‘managen’. De
band tussen directie en de organisatie wordt losser. De kennis van of affiniteit
met de werkprocessen die de resultaten leveren ontbreekt soms bij de
eindverantwoordelijke managers die kunnen ‘managen’. Noodzakelijkerwijs
beperken ze zich dan vooral tot het financieel aansturen van de organisatie. Ze
beoordelen zaken op basis van het ‘spreadsheet’ van de indicatoren uit hun
management ’cockpit’ . Sennett (2006) spreekt over ‘draaideur’ management.
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Managers die zich niet meer verbonden voelen met de organisatie. Ze zien hun
aanstelling als een tijdelijke klus in de opbouw van de eigen carrière. Er is meer
loyaliteit naar de eigen ‘peer’ groep van managers dan de organisatie waar ze
verantwoordelijk voor zijn.
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Spanningsvelden in de praktijk
van organiseren

Eigenlijk zijn organisaties vandaag de dag een combinatie van de verschillende
metaforen. In de meeste organisaties zijn combinaties te zien van verschillende
rationaliteiten. Een organisatie biedt een gelaagdheid van perspectieven op
organiseren. Dat roept in de praktijk spanningsvelden op. Om deze te kunnen
hanteren is inzicht nodig in deze spanningsvelden. Ik onderscheid een vijftal
spanningsvelden die in het werk gehanteerd moeten worden.
Eerste spanningsveld. In de vloeibare moderniteit verliezen traditionele
gemeenschappen aan identificatiekracht. Het individu zoekt in de ontstane
ruimte naar nieuwe betekenisvolle relaties om vorm te geven aan zijn leven.
Daarin wordt het werk steeds belangrijker als bron voor identiteit. Echter het
marktdenken steunt sterk op een gemankeerd mensbeeld: het atomistische
individu. Hoe kun je existentieel betekenisvolle relaties realiseren in een context
die uitgaat van instrumentele relaties?
Het tweede spanningsveld is dat het marktdenken in organisaties onderlinge
competitie tussen medewerkers versterkt terwijl er meer samenwerking nodig
is. Hoe kan samenwerking en teamwerk gecombineerd worden met
concurrentie en elkaar scherp houden?
Derde spanningsveld is dat professionals steeds belangrijker worden in de
kennisintensieve economie. Hoe kan vakmanschap bevorderd worden in
organisaties waar de professionele ruimte wordt ingeperkt door een
intensivering van beheersing en controle?
Vierde spanningsveld is dat de kenniseconomie gebaat is bij vakmanschap,
kennisdeling en constructieve relaties tussen professionals. In vloeibare
organisatie is het adagium snelheid en flexibiliteit. Hoe ontwikkel je
vakmanschap en bescherm je reflectie en uitwisseling in een context die daar
geen tijd voor vrijmaakt?
Vijfde spanningsveld is dat in de vloeibare moderniteit het individu ‘regisseur
van het eigen leven’ is, maar ook continu moet waken over de eigen
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economische zelfredzaamheid. Hoe blijf je regisseur van eigen leven als de
vloeibare realiteit mensen steeds meer speelbal maakt van krachten die ver
uitstijgen boven het eigen regievermogen?

4.1.

Werk als markt én als plek om je levensproject vorm te geven

Vloeibare organisaties hebben de markt ‘naar binnen’ gehaald. Dit versterkt een
instrumentalisering van relaties binnen de organisatie. Concurrentie op de
‘interne’ markt maakt dat de medewerker bewust zijn eigen agenda bewaakt en
op zijn hoede is niet teveel onderdeel te worden van de agenda van iemand
anders. Het individu zal, als bewaker van zijn eigen economische
zelfredzaamheid, instrumenteler en strategischer omgaan met de collega’s. Ook
de verhouding tot de organisatie wordt instrumenteler: “Als de organisatie zich
niet meer om mij bekommert, waarom zal ik me dan om de organisatie
bekommeren”. Sennett (2012) geeft aan dat de identiteit steeds meer op basis
van een reeks korte werkervaringen moet worden gecomponeerd. Uit de
veelheid van gerealiseerde ‘klussen’ moet de professional een verhaal zien te
maken dat zijn levensproject betekenisvol maakt. De organisatie als
werkgemeenschap verdunt en wordt een werkmarkt.
Het marktdenken is gebaseerd op het mensbeeld van een ‘atomistisch ik’. Het
individu wordt gezien als een autonome eenheid die op de markt contracten
sluit met anderen op basis van eigenbelang. Indien een contract bevredigend
wordt gevonden gaat men met elkaar in zee. Veronderstelling is dat men vrij is
om een contract te weigeren. Wordt een contract geaccepteerd, dan is er geen
reden om te klagen. In je leven maak je steeds keuzes en je huidige positie is
een weerspiegeling van hoe slim je in de loop der tijd contracten hebt gesloten
en je kansen op vergroting van je economische weerbaarheid hebt benut.
De mens als atomistisch-ik is een gemankeerd mensbeeld. Mijn uitgangspunt is
dat de mens fundamenteel geworteld is in relaties en pas vanuit relationele
verbondenheid kan uitgroeien tot betekenisvolheid. De ontologische positie
van de mens is zijn ‘inbedding in relaties’. De eenheid van analyse kan dan ook
niet de individuele mens zijn, maar dient altijd mensen te zijn (Arendt, 1994).
Een mens alleen is geen mens. De relatie van een individu tot de ander is een
existentieel gespannen relatie. De mens wil én zichzelf zijn én erkend binnen
relaties met voor hem relevante anderen (Yalom,1980). Een individu kan niet
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gedacht kan worden buiten de relaties die het met anderen heeft. Nancy
kenschetst de menselijke aard als een ‘meervoudig singulier zijn’; drie begrippen
die steeds naar hetzelfde verwijzen (Devisch, 2003). Zijn is altijd én singulier én
meervoudig. Singulier omdat elk individu uniek is in de genetische basis, de set
identiteitsvormende ervaringen in het gezin van herkomst en de benutting van
mogelijkheden om later beslissingen te nemen ten aanzien van het eigen script.
Meervoudig omdat elk individu zich verbonden weet met meerdere netwerken
van mensen. Het zijn is altijd een met-meerderen-zijn. “Hét zijn op zich bestaat
niet en wat existeert, is singulier meervoudig of co-existeert” (Devisch, 2003).
Dit betekent dat een gemeenschap of collectief niet kan bestaan op basis van
een exclusieve eigenschap die alleen de leden van die gemeenschap met elkaar
delen. Een hard onderscheid tussen ‘wij’ tegenover ‘zij’ veronderstelt wel een
exclusieve essentie. Een individu is altijd meer dan de identiteit van een groep
waartoe hij behoort. Hij ontleent zijn uniekheid aan het onderdeel zijn van
meerdere netwerken: singulier meervoudig. Kern van Nancy’s sociale
ontologie: mens zijn betekent een met-meerderen-zijn.
Het spanningsveld wordt mooi verwoord met de begrippen ‘atomistische
autonomie’ en ‘relationele autonomie’ van Zwart (2005). Hij geeft aan dat de
overgang van verticale naar horizontale relaties na de Tweede Wereldoorlog
resulteerde in een eerste fase met een eenzijdig accent op individuele vrijheid
en atomistische autonomie. Hij bepleit een tweede fase van horizontalisering
waarvan de basis relationele autonomie is. Dit vraagt een bewustwording of
herbronning van wie wij als mens zijn en wat uiteindelijk tot betekenisvolheid
leidt. Zwart gebruikt de metafoor van een koets met een dubbel span paarden.
De voorste twee paarden zijn de stuurpaarden van de relationele autonomie.
Het tweede span zijn de trekpaarden van de atomistische autonomie. De
expansie periode vraagt eenzijdig aandacht voor het span trekpaarden. Als het
individu zich bewust wordt van de aard en acceptatie van de eigen fysieke en
relationele kwetsbaarheid wordt het belang van het span sturende paarden
duidelijk. Sturen op basis van relationele autonomie is een includerend ideaal
op basis van compassie met de ander.
Het innerlijk kompas van de mens is bij relationele autonomie gericht op
zelfsturing vanuit een besef van verbondenheid. De mens is daarbij steeds
‘werk-in-uitvoering’ waarbij het individu de fysieke en relationele kwetsbaarheid
leert accepteren en zich bewust wordt van de zingevende waarde van de
betrokkenheid op anderen. Vanuit een besef van eigenheid dat zich
voortdurend vormt in relaties, kan richting en verbinding in het leven worden
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gerealiseerd. Het bijdragen aan een goede zaak, die uitstijgt boven het belang
van de direct betrokkenen, is zowel individueel ‘voedend’ als bindend. Deugt
het wat de organisatie doet? Biedt de manier waarop gewerkt wordt ruimte
voor ontwikkeling in gebondenheid?
Een organisatie als werkgemeenschap is ‘includerend’ van karakter. In hoeverre
kan een organisatie als werkmarkt een gezonde voedingsbodem zijn voor het
vormgeven van je eigen levensproject vanuit relationele autonomie?
Concurreren en markten zijn gericht op scheiden van winnaars en verliezers.
Uitdaging is organisaties te creëren waarbinnen betekenisvolle relaties zich
kunnen ontwikkelen wetend dat de relaties eindig zijn.

4.2.

Succes vraagt samenwerking én concurrentie wordt
gestimuleerd

Succes op de markt vraagt in toenemende mate binnen organisaties
samenwerking tussen mensen, teams en afdelingen. Enerzijds om kennis te
delen en anderzijds om mogelijkheden van potentiële synergie te verzilveren.
Samenwerking over grenzen heen en werk in tijdelijke (project)teams wordt
steeds meer de norm. De competentie om in teamwerk en samenwerking tot
prestaties te komen onderscheidt ‘high performing team’ van andere teams.
Openheid, vertrouwen, directe communicatie en nieuwsgierigheid naar
resultaten zijn cruciaal voor succes. Tegelijkertijd vindt de samenwerking steeds
vaker plaats tegen de achtergrond van ‘forced distribution’ 19 of een cultuur van
‘rank and yank’ (Verhaeghe, 2012). In vloeibare organisaties wordt het
afrekenen op basis van resultaten op de ‘interne’ markt de norm. In bijna alle
organisaties hoor je de spanning tussen inzet voor het ‘deel’ en de moeilijkheid
om mensen gericht te houden op het ‘geheel’. Men geeft aan wel te willen
samenwerken. Het afronden van de eigen bijdrage, waarop men wordt
afgerekend, kost alle tijd en inspanning. Aan samenwerking met anderen komt
men simpelweg niet aan toe. Afrekening vindt plaats op basis van eigen
bijdrage en ‘het hemd is nader dan de rok’.
Succes op de markt hangt af van de kwaliteit van de samenwerking en het
vermogen snel klant-specifieke oplossingen te creëren. Dit maakt aandacht
voor de kwaliteit van de onderlinge relaties zowel moreel als ook vanuit het
Forced distribution: verplichte scoring van teamleden over de Gausse-curve met vastgestelde percentages in de categorie:
succesvol en falen bij de beoordelingsronde. Bij een van de ‘big four’ in Nederland moest de verdeling zijn: 10% excellent, 65%
gemiddeld, 25% onvoldoende (ongeacht de kwaliteit van het team, ook het beste team kent 25% verliezers.
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marktdenken wenselijk. Marktdenken met een eenzijdig focus op onderlinge
concurrentie ‘om het beste in hen naar boven te brengen’ vraagt bijstelling en
heroverweging. Samenwerking is afhankelijk van de kwaliteit van de onderlinge
relaties tussen medewerkers en de mate waarin organisaties als
werkgemeenschap functioneren.
Het wordt dus de vraag hoe samenwerking en teamwerk gecombineerd kunnen
worden met elkaar scherp houden middels concurrentie. Het betekent niet dat
organisaties terug moeten naar de gesloten werkgemeenschap van de jaren
vijftig met het mythische ‘toen was geluk nog heel gewoon’. De uitdaging is om
vormen van betekenisvolle relaties te ontwikkelen die tegemoet komen aan de
wens van mensen zich te verbinden én die voldoende ruimte bieden om je te
mogen onderscheiden. Het vraagt om een denken over organiseren dat gericht
is op het ordenen van taak interafhankelijkheid in plaats van een ordening van
mensen. Mensen realiseren betekenis in de mate waarin ze op elk niveau
bijdragen aan de realisatie van interne transacties.

4.3.

Belang professionaliteit stijgt én professionele ruimte wordt
ingeperkt

Doorslaggevend voor de kwaliteit en effectiviteit in de zakelijke
dienstverlening, de service-industrie, de zorg en het onderwijs is de
betrokkenheid en het vakmanschap van medewerkers. Het is de medewerker,
de professional, die vorm geeft aan op de klant toegesneden oplossingen. De
grotere diversiteit aan vragen van klanten betekent een toename aan
complexiteit voor de professional. Van de medewerkers wordt verwacht dat ze
in staat zijn de complexe klantvragen op te vangen; het worden ondernemende
professionals. Dit vergt ‘actorschap’ van hen: de wens sturing te geven aan je
leven, door zelf mogelijkheden te creëren en beslissingen te nemen vanuit het
besef van relationele autonomie.
De inzet van de professional wordt steeds meer doorslaggevend voor het
succes op de markt. De medewerker die vanuit actorschap zijn eigen
creativiteit, spontaniteit en verbeeldingskracht inbrengt is een ‘compleet’ mens
die zich geheel inzet voor de organisatie. Organisaties dienen medewerkers de
ruimte te bieden om, binnen begrenzingen, complexiteit hanteerbaar te maken.
Het strategisch overleven van organisaties op de markt wordt in feite steeds
meer afhankelijk van de creativiteit, spontaniteit, houding en besluitvaardigheid
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van de mensen in de uitvoering. Ashby’s wet zegt: ”variëteit vangt variëteit op”.
Organisaties dienen medewerkers de ruimte te bieden om complexiteit
hanteerbaar te maken.
Tegelijkertijd zien we dat de ‘meet- en regeltechniek’ steeds meer wordt
aangescherpt. Sectoren als zorg, gezondheid en onderwijs vertrouwen
traditioneel sterk op de intrinsieke motivatie van de professionals. Maar in deze
sectoren wordt ook sterk gestuurd op basis van de logica van marktorganisaties
(hiërarchie en regelgeving). Het resulteert in een als benauwend ervaren
inperking van de ‘professionele ruimte’ die intrinsieke motivatie frustreert. Hart
(2012) geeft aan dat de professional zoveel tijd en energie kwijt raakt aan het
systeem dat pretendeert ondersteunend te zijn, dat er steeds minder tijd over is
voor de echte dienstverlening. Van Dalen (2012) toont aan dat succes ook
gerealiseerd kan worden als beroepstrots en vakmanschap centraal staan en
zelfsturing als uitgangspunt wordt gekozen. De roep om ruimte gaat soms
zover dat de bijdrage van management in het bewaken van samenhang
miskend wordt en men veronderstelt dat alles door professionals ‘zelfsturend’
kan worden gerealiseerd. De spanning wordt paradoxaal van karakter als óf de
professional óf de manager eenzijdig pleit voor óf vrijheid óf inkadering. Maar
inkaderen om professionaliteit te bevorderen heeft iets paradoxaals. Hoe kan
dan een balans gevonden worden tussen begrenzing en vrijheid? Het zoeken is
naar begrenzing die ervaren wordt als een gewenste afbakening die voortkomt
uit interafhankelijkheid: relationele autonomie. Verantwoording van kwaliteit is
nodig. Het zoeken is naar praktijken die kwaliteit bevorderen die niet als
betuttelend ervaren worden, maar bijdragen aan het elkaar scherp houden om
kwaliteit aan de klant te kunnen leveren.

4.4.

Vakmanschap wordt belangrijker en tijd voor ontwikkeling
ontbreekt

In vloeibare organisaties wordt samenwerking gebaseerd op vakmanschap
steeds moeilijker. Vakmanschap is: “iets goed doen om het doen”(Sennett,
2006). Het kenmerkt zich door reflectie tijdens en na afloop van het handelen.
Vakmanschap toont zich in het vermogen om te gaan met de weerstand die de
vakman ondervindt (Sennett, 2008). Dit vraagt toewijding en tijd. Sennett
(2012) concludeert, op basis van zijn levenslang onderzoek dat tijd een
belangrijke factor is bij het ontwikkelen van vakmanschap en het bouwen van
samenwerkingsrelaties. De driehoek samenwerking, vertrouwen en respect
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ontwikkelt zich in de tijd. Tijd om elkaar te leren kennen. Ervaringen in
kritische situaties geven de medewerkers respect en zicht op wie ze kunnen
bouwen. De bureaucratie creëerde een context waarin, binnen de ‘ijzeren kooi’,
dit type relaties konden ontwikkelen. Sennett’s zorg is dat moderne organisaties
mensen de tijd niet meer gunnen om hun vakmanschap te ontwikkelen. Ze zijn
zo flexibel dat het sociale kapitaal tussen mensen zich niet kan ontwikkelen.
Tijd is steeds minder beschikbaar in de vloeibare organisatie en samenleving.
Snelheid en tijdelijkheid nemen toe terwijl de kwaliteit van het vakmanschap
ook moet stijgen. Sennett (2008) refereert aan de oude structuren van meester
en gezel waarin in de tijd de meester zijn vaardigheden doorgaf aan de leerling
en de verankering in diens beroepspraktijk bewaakte. Maar de vloeibare
organisatie biedt geen tijd meer voor dit type vakmanschap bevorderende
relaties. De huidige flexibele (interne) arbeidsmarkt vraagt steeds meer het
vermogen om snel verbinding te kunnen maken met anderen. De tijd ontbreekt
om hierin diepgang te ontwikkelen. Goed zijn wordt vervangen door ‘goed
lijken te zijn’. Het populaire gezegde onder de jonge generatie is ‘fake it, till you
make it’. Hoe meer je als vakman ‘iets goed doet om het doen’ des te meer je je
verbindt met de kwaliteit van je inzet. Zo realiseert de vakman kwaliteit.
Diepgang en kwaliteit staan op gespannen voet met flexibiliteit. “Terwijl de
flexibele organisatie op slimme mensen drijft, komt ze in de problemen als
deze zich aan vakmanschap gaan wijden” (Sennett, 2006, p.86). Als flexibiliteit
meer aandacht krijgt in de beoordeling kan dat de kwaliteit van het werk doen
eroderen. Aandacht voor tijdelijkheid stimuleert het vermogen goed te kunnen
samenwerken met anderen in tijdelijke teams. Samenwerken met mensen die je
nog niet goed kent wordt dan een belangrijke sociale vaardigheid. Dit resulteert
in een tekort aan opgebouwd informeel vertrouwen in organisaties en het
erodeert de waarde van opgebouwde ervaring. Sennett (2012) schat in dat een
medewerker in zijn arbeidzaam leven drie geheel verschillende sets
competenties dient te ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven op de
arbeidsmarkt en gemiddeld twaalf werkgevers zal hebben. Door deze
ontwikkelingen erodeert de grondlaag waarop samenwerking kan floreren. Er
ontstaat zo een paradoxale situatie dat in organisaties in kortere tijd, effectieve
samenwerking tot stand moet worden gebracht terwijl ze door hun wijze van
organiseren, nadruk op flexibiliteit en concurrentie, de voedingsbodem ervoor
verschralen. Vakmanschap vraagt respect voor ervaring,
doorzettingsvermogen, discipline en continue bereidheid te reflecteren op
eigen handelen om kwaliteit te realiseren. De voortdurende onrustige
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toekomstgerichtheid van vloeibare organisaties biedt hiervoor geen gunstige
bedding.
Dit betekent dat werknemers veerkrachtig dienen te zijn bij tegenslag, en met
ambiguïteit kunnen omgaan. Sociale vaardigheden en inschatten van
ontwikkelingen worden belangrijke kwaliteiten om in de onzekere markt van
‘ondernemende’ werkers voldoende projecten te verwerven. Sennett zegt dat
vakmanschap daardoor in de knel komt omdat ‘goed lijken’ belangrijker wordt
dan ‘goed zijn’. Het is zoeken om contexten te creëren waarin vakmanschap
zich kan ontwikkelen in wisselende projecten en samenwerkingsverbanden.

4.5.

Regisseur van eigen leven én toenemende kwetsbaarheid

In de jaren zestig ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van het individu:
zelfactualisatie. Ontplooiing, zelfrealisatie en zelfsturing ondersteunen een
denken in termen van het individu als regisseur van eigen leven. De mensen
bevrijden van de dwingende morele kaders van verticaal georganiseerde
gesloten gemeenschappen. Niet meer de plek van geboorte of lidmaatschap
van sociale groep bepaalt je toekomst. Het zijn je eigen talenten, je inzet en
doorzettingsvermogen die onderscheidend worden. Met oog op de toekomst
maakt het individu strategische stappen bij studiekeuze, keuze van mensen aan
wie je je verbindt, en deelname aan consumptiepatronen. Het individu wordt
verantwoordelijk voor de eigen economische weerbaarheid.
De vloeibare moderniteit creëert ook een samenleving waarin individuen
kwetsbaarder worden. Beschermende includerende bureaucratieën lossen op.
Concurrentie neemt toe. Het regisseurschap van eigen leven knecht het
individu aan concurrentiekracht op de markt. In plaats van dwingende
religieuze en/of morele kaders is er nu een economische rationaliteit die dwingt
proactief de eigen economische weerbaarheid te bestendigen. Meritocratie
maakt het individu tot regisseur van het eigen leven.
Kwetsbaarheid is het dominante kenmerk van de vloeibare moderniteit voor
landen, organisaties en individuen. Organisaties worden in toenemende mate
afhankelijk aan wat in bestuurskamers aan de andere kant van de wereld wordt
besloten. Hun mogelijkheden voor overleven worden hierdoor direct
beïnvloed. Een mondiaal machtsspel kan resulteren in de sluiting van grenzen
voor producten, nieuwe voorwaarden voor energielevering of belastingheffing
op invoer. Deze ontwikkelingen kunnen landen, organisaties en hun
medewerkers onverhoeds aan de rand van de afgrond brengen. Verkeerde
inschatting van technologische ontwikkelingen in de eigen bestuurskamer kan
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het einde van de organisatie betekenen. Een kampioen op de markt als Nokia
wordt binnen vijf jaar van dominante speler een overname kandidaat. Een
succesvolle medewerker kan in relatief korte tijd zijn economische
weerbaarheid zien verdampen als er plots andere competenties nodig zijn.
Regisseur van eigen leven. Wat betekent dit als de risico’s te groot zijn voor het
individu om zelfredzaam op te kunnen vangen. Instituties die arrangementen
bieden om deze risico’s op te vangen, trekken zich terug (overheid) of richten
zich op eigen belang (banken, woningbouwcoöperaties en verzekeraars). Het
autonome individu krijgt meer op zijn bord en ziet de arrangementen, die
nodig zijn om tegenslag op te vangen, verdunnen. Wie helpt je overeind als
tegenslag je uit het lood slaat? Wie ondersteunt je om, nadat het lot je treft, het
heft weer in eigen hand te nemen?
In het volgende hoofdstuk staat de vraag centraal welk organiseerperspectief
leidinggevenden moeten ontwikkelen om deze spanningsvelden in de
samenwerking in organisaties hanteerbaar te maken.
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Vitaliserend organiseren:
een morele opdracht

De economische realiteit van geglobaliseerde verhoudingen vraagt dat
organisaties zich heroriënteren op hun organiseerperspectief: “Hoe
coördineren we het handelen binnen organisaties?” De spanningsvelden van
de vloeibare organisatie vragen dat de leidinggevenden positie kiezen tegen het
eenzijdig benadrukken van concurrentie en het economisch benutten van
mensen in de MP3-organisatie. Er is een organiseerperspectief nodig waarin
medewerkers ruimte krijgen om hun levensproject vorm te geven en waar ze
aangesproken worden op hun actorschap: het vermogen om zelfstandig te
denken en afgestemd te handelen.
Vansina (2013) stelt twee belangrijke vragen: Kan een organisatie gezond zijn
als de mensen erdoor ongezond worden? Kan meer menselijkheid in de
organisatie de effectiviteit van de organisatie schaden? Leidinggevenden geven
vorm aan organisaties binnen een ambivalent en ambigue maatschappelijk en
economisch kader. Waar laten zij zich door leiden? Welke partijen worden
ingesloten en welke uitgesloten? Leidinggevenden hebben naast een
economische opdracht ook een morele opdracht.
De morele opdracht voor leidinggevenden is om antwoord te geven op de
vragen:“Is de organisatie succesvol?”, “Deugt de manier waarop we de
resultaten realiseren?” en “Deugt het wat we doen?”.
Is de MP3-organisatie vanuit die vragen een wenkend perspectief? Is er een
alternatief nodig?

5.1.

De MP3-organisatie: de vloeibare variant van piramide en
machine

De vloeibare moderniteit geeft een ambivalent beeld van de moderne
organisatie. Het flexibele netwerk met gemotiveerde en getalenteerde
ondernemende medewerkers die zelf kiezen waar ze zich voor inzetten. Maar is
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de MP3-speler niet schaduwzijde van het flexibele netwerk en een uitbreiding
van de piramide en machine?
De schaduwzijde onthult zich als mensen verantwoordelijk worden voor
resultaten terwijl ze de processen die tot resultaten leiden maar zeer beperkt kunnen
beïnvloeden. Dit is typisch de situatie voor managers van professionals die
voor de realisatie van hun resultaat afhankelijk zijn van de inzet van de
professionals. Het geldt ook voor mensen wiens resultaten afhankelijk zijn van
de grillen van de marktomstandigheden. Strakke afrekening op resultaten kan
dan resulteren in angst. Een manager zal bij angst gemakkelijk terugvallen op
maakbaarheid, beheersing en controle. Dit stimuleert intensivering van
‘spreadsheet management’ en aanscherping van allerlei procedures en regels:
‘arm’ organiseren (Achterbergh & Vriens, 2009). Angst versterkt de
disciplineringsmechanismen en resulteert in afnemende betrokkenheid bij de
kwaliteit van het werk. 20 Het leidt tot de klassieke middel-doel omkering
waarbij het volgen van het protocol belangrijker wordt dan het realiseren van
kwaliteit in de dienstverlening.
De MP3-organisatie zal succesvol opereren in een groeiende markt waar
innovatie en professionaliteit de doorslaggevende concurrentie bevorderende
factoren zijn. ICT en professionele dienstverleners in de voorhoede van
ontwikkelingen varen wel met dit model. Voor talentvolle professionals is de
concurrentie om projecten te bemachtigen geen bedreiging maar een uitdaging.
Hun positie op de markt biedt een sterk uitgangspunt om in de samenwerking
collegiaal te zijn en zich vrijmoedig op te stellen in hun relatie met
leidinggevenden.
Maar biedt de MP3-organisatie de medewerker op termijn wel “regisseurschap
over eigen leven”? De MP3-organisatie vraagt voortdurende waakzaamheid van
de professional om de eigen economische weerbaarheid te handhaven en te
ontwikkelen. De medewerker is gevangen in een voortdurende zoektocht naar
projecten die aansluiten bij eigen competenties. Velen jagen op een project dat
ontwikkelkansen biedt en een bijdrage levert aan de versterking van de eigen
economische weerbaarheid. Vraag is of de MP3 een aanlokkelijk perspectief is
dat de nieuwe ‘norm’ zou moeten worden. De MP3-organisatie overvraagt de
20 Gallup cijfers van 2013 geven aan dat in Nederland, tachtig procent van de mensen zich niet betrokken voelt bij de organisatie en
slechts negen procent betrokken. Elf procent is actief niet betrokken. Dit zijn verontrustende cijfers voor een land dat, vergeleken
met andere landen op vele essentiële dimensies, volgens mij een land ‘van melk en honing’ is.

VRIJ-MOEDIG POSITIE KIEZEN: MOREEL LEIDERSCHAP IN VITALE NETWERKEN

47

meeste mensen (Verhaeghe, 2012). Niet iedereen is, kan of wil eenzijdig
‘excellent’ zijn op de dimensie van economische weerbaarheid. In het discours
van kritische sociologen en filosofen is er expliciet aandacht voor de
schaduwkant van de bejubelde flexibiliteit van het netwerk en is er oog voor
ongelijkheid in kansen en macht.
De organisatie als MP3-speler zie ik als een uitbreiding van het basisschema
van de piramide en machine. De uitbreiding zit in de strakke aansturing op
resultaten als aanvulling op de standaardisatie van, veelal door ICT
gefaciliteerde, werkprocessen. Wordt de top sterk aangestuurd door externe
partijen (bijvoorbeeld activistische aandeelhouders), dan raken ze gefixeerd op
het realiseren van de resultaten waar ze zelf op worden afgerekend. Dan zijn er
risico’s verbonden aan resultaatsturing. Ik bespreek een tweetal. Het eerste
risico is dat er te weinig oog is voor de wijze waarop de resultaten worden
gerealiseerd. Resultaten zijn het gevolg van samenwerking tussen mensen, deze
processen zijn broos van karakter en niet eenzijdig te sturen of tot een succes
te maken. Ligt er veel druk op de leidinggevende dan kan het gemakkelijk
gebeuren dat de leidinggevende terugvalt op de eenvoudigste methode om
verschil hanteerbaar te maken: dominantie. Machtssturing verhoudt zich slecht
met het werken met professionals die vanuit actorschap op basis van
vakmanschap en beroepseer hun werk willen doen. Interventies op basis van
positie en gedreven vanuit angst, veroorzaken onvermijdelijk kwetsuren in de
relationele sfeer. Dit zijn misverstanden, irritaties, miskenning van bijdrage en
beschadiging van personen en reputaties. Ze zijn te zien als micro-ontstekingen
die de weerstand van het gehele systeem aantasten (Kloosterboer, 2013).
Tweede risico is dat de langere termijn of onbedoelde effecten van het
realiseren van korte termijn doelen onvoldoende wordt meegewogen in de
besluitvorming. 21 De MP3-organisatie maakt het verleidelijk voor de leiding
zich te richten op de korte termijn resultaten, en de wijze waarop de resultaten
worden gerealiseerd weinig aandacht te geven.
Afrekening op vastgelegde resultaten stimuleert dan op paradoxale wijze de
psychologische ‘defensiemechanismen’ van de piramide en de machine. Als
prestaties aan de hand van een set criteria worden gemeten, ontstaat er altijd
een gedifferentieerd beeld. Handelen in organisaties betekent onvermijdelijk
21 Een manager uit een grote internationaal opererende onderneming waar zeer eenzijdig op resultaten (spreatsheets) gestuurd werd,
formuleerde het aldus: “ Om de komende drie maanden te overleven gaan we dan over tot ‘violent execution’. Op mijn vraag wat
dat betekende antwoorde hij: “Dan doen we dingen die op de langere termijn schadelijk zijn maar op de korte termijn positief
uitpakken. Over drie maanden zien we wel weer”.
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falen. Het is onmogelijk om in een systeem alleen maar gewenste input en
gewenste output te realiseren. Er zal altijd ongewenste output zijn.
Resultaatmeting maakt dit zichtbaar. Dit biedt de mogelijkheid te leren van het
handelen als er een klimaat heerst van reflecteren en leren. Heerst er een
praktijk van elkaar afrekenen op uitsluitend resultaten dan worden
verdedigingsmechanismen geactiveerd. Bevordering van concurrentie in de
MP3-organisatie stimuleert een instrumentele relatie tussen mensen waarin
mensen strategisch omgaan met hun kennis. 22 Mensen investeren tijd en
energie om te voorkomen dat ze als veroorzaker van het falen worden
aangewezen. Klassieke verdedigingsmechanismes zijn bijvoorbeeld het je
verschuilen achter procedures en protocollen (machine) of het versterken van
de persoonlijke band met de leidinggevende (piramide).
Professionals hebben een sterke intrinsieke motivatie om als vakman het werk
goed te willen doen (Sennett, 2008). Disciplinering werkt demotiverend. Als de
motivatie terugloopt, versterkt dat op paradoxale wijze de externe sturing en
aanscherping van procedures. Terugvallen op maakbaarheid en controle is de
eerste impuls van leidinggevenden als ze onder druk staan. Aanscherping van de
externe sturing en begrenzing van professionals doen hen met de rug naar de
klant/cliënt staan (Hart, 2012). Het volgen van het protocol, het bijhouden van
tijdverantwoording lijken belangrijker te worden dan het realiseren van kwaliteit in
de dienstverlening. De ‘verdraaide’ organisatie is een klassieke bureaucratische
middel-doel omkering. Zo ontstaat er een disfunctioneel patroon en een vicieuze
cirkel. Het geeft een verharding van grenzen tussen professionals en managers.
Professionals pleiten eenzijdig voor professionele ruimte. Managers, die
aangesproken worden op productiviteit, effectiviteit en kwaliteit, vallen terug op
regelgeving en externe sturing van gedrag. Terwijl de organisatie oproept tot
ondernemen, innovatie en excellentie wordt in de realiteit samenwerken moeilijk
door deze disfunctionele patronen van samenwerking. Dit maakt de MP3organisatie een té beperkt organiseerperspectief. Het belang van samenwerken
en de wijze waarop resultaten worden gerealiseerd wordt miskend. De korte
termijn oriëntatie is ook potentieel schadelijk.
Kunnen we op een andere manier organiseren? Is het mogelijk resultaatgericht
te zijn én waardige relaties te hebben op basis van respect, talent en compassie?
22 Veel professionele dienstverleners benadrukken het belang van teamwerk over de grenzen van disciplines heen om maximale
toegevoegde waarde voor de klant te realiseren. Tegelijkertijd weten de teamleden dat bij de afronding van het project de bijdrage
van de individuele leden wordt beoordeeld met een ‘grading on the curve’ systeem binnen een ‘up or out’ beleid. Een van de grote
vier professionele dienstverleners heeft als norm: 10% excellent, 65% gemiddeld en 25% ‘losers’.
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De opdracht: vitaliserend organiseren

De aangegeven spanningsvelden en de risico’s van de MP3 speler illustreren dat de
weg van de MP3-speler geen wenkend perspectief voor de meeste organisaties is.
Het ontloopt de aangegeven spanningsvelden door een eenzijdige keuze voor
disciplinering van professionals en inperking van professionele ruimte. In een
dynamische context is het ook ineffectief. Ashby’s wet geeft aan dat alleen interne
variëteit, externe variëteit kan opvangen. Effectieve organisaties vragen onderlinge
afstemming in de netwerken van samenwerkende professionals bij het opvangen
van klantvragen en onverwachte verstoringen in het werkproces.
Het gaat om het creëren van organisaties die een betekenisvolle bijdrage
leveren aan de omgeving van de organisatie (klanten, eigenaar, maatschappij en
toekomstige generaties) en waarin een samenwerkingspraktijk bestaat die de
medewerkers de mogelijkheid biedt om betekenisvolle relaties te ontwikkelen.
Aanname is dat mensen zinvolle relaties nastreven en zich graag inzetten voor
een organisatie die zich maatschappelijk verantwoord opstelt en er een bijdrage
aan levert. Mensen worden liever niet geïdentificeerd met organisaties of
branches die maatschappelijk in een kwaad daglicht zijn komen te staan. 23 Het
lidmaatschap van een organisatie vormt een wezenlijk onderdeel van iemands
identiteit. Interne relaties gebaseerd op respect zijn een bron voor
betrokkenheid en ontwikkelingsmogelijkheden van eigen identiteit.
Terug naar oude vormen van gemeenschap – ‘toen geluk nog heel gewoon was’
- met de verticale ordening en scherpe grenzen tussen binnen en buiten is geen
oplossing. Uitdaging is om nieuwe vormen van verbinding te creëren in
organisaties, die zowel steunen op aanspreekbaarheid op de bijdrage die een
ieder levert en als ook compassie kent. 24
De organisatie zal om levensvatbaar te zijn voldoende toegevoegde waarde
moeten realiseren. Klanten vragen om flexibiliteit, maatwerk én de hoogste
kwaliteit tegen de laagste kosten. Succes in de markt hangt af van het vermogen
van de organisatie om op de klant toegesneden oplossingen te creëren. Het
vraagt dat organisaties ‘strak aan de wind varen’ en de medewerkers aanspreken op

23 Organisaties verliezen hun geloofwaardigheid als ze de balans tussen ‘geven en nemen’ verstoren. De balans raakt verstoort als
een organisatie meer ‘neemt’ dan dat het teruggeeft. Geven in termen van toegevoegde waarde in dienst of product, honorering van
inzet van medewerkers en belasting als bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving waar ze gebruik maken van mensen,
infrastructuur, opleidingsvoorzieningen, sociaal vangnet et cetera.
24 Er zijn veel hoopvolle nieuwe vormen van samenwerking tussen mensen op een breed terrein. Er wordt ge-experimenteerd met
varianten van coöperatieve samenwerking bij ziekenkostenverzekeringen (broodfondsen) en bij gemeenschappelijke
energieopwekking.
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de bijdrage die ze leveren aan het eindresultaat. Dit is één kant van de organisatie
als werkgemeenschap.
Succes op de markt vraagt samenwerking en resultaatgerichtheid. Medewerkers
moeten samenwerken en binnen marges zelfstandig kunnen beslissen. Het
vraagt actorschap: het vermogen zelfstandig beslissingen te nemen als vakman.
Samenwerking vraagt loyaliteit aan gedeelde opvattingen en waarden die de
organisatie hoog houdt in het handelen. Actoren benaderen elkaar vanuit een
gedeeld besef van onderlinge afhankelijkheid. Ze zijn lid van dezelfde
werkgemeenschap.
Als nastrevenswaardige metafoor zie ik het ‘vitale netwerk’ als het ‘juiste’
midden tussen té gesloten en té open organiseren. Het ‘juiste’ midden tussen té
gesloten vormen, piramide en machine, en té open vorm, de MP3-speler. De
beschreven spanningsvelden vragen een balans tussen de organisatie als markt
en de organisatie als gemeenschap. Een vitaal netwerk kent samenwerking waar
medewerkers worden afgerekend op resultaat en waar oog is voor broosheid. Het
is een perspectief op organiseren waarin medewerkers ruimte hebben om hun
levensproject vorm te kunnen geven in het ontwikkelen van zinvolle relaties in de
samenwerking. Kern is vakmanschap, relationele autonomie en zich genesteld
weten in een geheel van relaties dat groter is dan het individu. Agterbergh en
Vriens (2009) spreken van ‘rijk’ organiseren.
Vitaliserend organiseren baseert zich op het actorschap van het individu: de
bereidheid zelfstandig te denken en afgestemd te handelen. Relationele
autonomie is een kernbegrip. Medewerkers zijn begrensd in hun
vrijheidsgraden omdat ze rekening houden met de onderlinge
interafhankelijkheid. Vitaliteit refereert aan het vermogen gezondheid te
behouden in zich wijzigende omstandigheden. Vitale organisaties ontwikkelen
zichzelf in open interactie met de omgeving. Het realiseert de eigen identiteit in
de wijze waarop het de omgeving waarneemt en hoe er op wordt ingespeeld.
Vitaliteit bij mensen wordt versterkt als ze worden uitgedaagd en wanneer er
een basis is van veiligheid van waaruit ze durven te experimenteren en nieuwe
mogelijkheden exploreren. In het vitale netwerk heeft het leiderschap zorg
voor een evenwichtig klimaat van uitdagen én ondersteunen (Kouwenhoven,
2007).
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Leidinggevenden dienen anderzijds rolmodel te zijn en de normen en waarden van
de organisatie uit te dragen in eigen optreden. Dit vraagt dat ze zich engageren in
de praktijken van samenwerking waar de spanningsvelden zich manifesteren en
waar gekozen moet worden. Leidinggevenden bouwen respect en
geloofwaardigheid op als ze in gedrag tonen hoe verschil in co-creatie en
consultatie hanteerbaar wordt gemaakt. Dit werk ik uit in hoofdstuk zeven.
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Vitaliserend organiseren:
infrastructuur voor samenwerking

Vitaliserend organiseren vraagt een infrastructuur voor samenwerking waarin
professionals gefaciliteerd worden om zelfstandig complexiteit op te vangen,
waar de samenhang tussen deel en geheel wordt geborgd en de identiteit van
het geheel wordt ontwikkeld. Het is de samenwerking tussen mensen die tot
resultaten leidt. Samenwerking vraagt helderheid over wat de toegevoegde
waarde is van personen en afdelingen. Als er helderheid is over wat van een
ieder verwacht kan worden, kunnen er heldere afspraken worden gemaakt. Een
infrastructuur voor samenwerking biedt door de orde die het creëert én ruimte
én begrenzing. Streven is professionals in de operationele eenheden zoveel
mogelijk regelruimte te bieden dat ze hun professionaliteit waar kunnen maken:
Ashby’s wet van variëteitshantering (1954). Verstoringen dienen dichtbij de
bron te worden opgevangen omdat daar de meeste context specifieke kennis
aanwezig is. Vitaliserend organiseren biedt een begrippenkader om de
autonomie van de professional te bewaken en de identiteit en
levensvatbaarheid van het geheel te borgen. De basis is het Model voor
Levensvatbare Systemen van Beer. 26
Vitaliserend organiseren definieer ik als het realiseren van waarde ten behoeve van
de klant op basis van respect en ruimte voor relationele autonomie van
professionals in de operationele eenheden. Centraal staat ‘de organisatie van
het werkproces’. De activiteiten die condities creëren voor deze werkprocessen
(de ‘productie van de organisatie’: richting en inrichting van de organisatie) zijn
afgeleid van de interdependenties tussen de delen. Het is georiënteerd op handelen en ontleent vitaliteit aan de afwisseling van handelen en reflecteren. Het daagt
alle organisatieleden uit, managers en professionals, zich verantwoordelijk te
voelen voor de eigen bijdrage én het geheel. Managers hebben een geheel eigen
verantwoordelijkheid.
De infrastructuur die dit kan faciliteren is gebaseerd op het cybernetisch gedachtegoed over organiseren zoals onder andere door
Stafford Beer is uitgewerkt in zijn model voor levensvatbare systemen (Beer, 1979,1981 & 1985). 26
26

54

VRIJ-MOEDIG POSITIE KIEZEN: MOREEL LEIDERSCHAP IN VITALE NETWERKEN

6.1.

Een vitale organisatie: een geheel van geneste delen

Organisaties kunnen complexe functies uitvoeren, doordat de omvatte delen in
samenhang deelfuncties uitvoeren. Een organisatie kan meerdere
marktsegmenten bedienen met gespecialiseerde business units. De organisatie
kan weer onderdeel zijn van een concern.
Recursie is een begrip dat de nesteling van delen en gehelen hanteerbaar kan
maken. Een organisatie is gelaagd: het omvat delen en is zelf onderdeel van een
groter geheel.
In een school zijn de docenten onderdeel van een team. Meerdere teams vormen samen de
onderbouw. De onderbouw is samen met de bovenbouw weer onderdeel van de school. De
school kan weer onderdeel zijn van een scholengemeenschap.
Een organisatie kan gevisualiseerd worden als een set geneste schalen waarbij
de grootste schaal de kleine schalen omvat, zie figuur 4.

Plaats figuur met de ‘schalen ongeveer hier.

Figuur 4 - Recursieve ordening van organisatie-eenheden.

De ‘top’ van een organisatie beheert de ‘grootste schaal’. De kleinste schalen
zijn gericht op de directe waardecreatie in contact met de klant. De grotere
schalen zijn gericht op de samenhang tussen de delen. Omdat consequenties
op dit niveau verstrekkend zijn voor de kleinere eenheden dienen de
leidinggevenden kennis te hebben van de delen en een langer tijdsperspectief te
hanteren bij hun beslisisngen (Hoebeke, 1994). 27
Dit betkent dat het belonen van topmanagement voor de korte termijn resultaten vanuit cybernetisch perspectief desastreus is. De
driemaandelike resultaten zijn bij uitstek niet het werkdomein van de top.
27
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De taal van het Model van Levensvatbare Systemen (Viable System Model:
VSM) brengt duidelijkheid over hoe ‘delen’ onderdeel zijn van grotere
‘gehelen’. De relaties tussen delen en gehelen op verschillende recursienivaus
kunnen dan geanalyseerd worden. Onderscheiden worden:
• het operationele systeem (waar in directe interactie met de externe
omgeving de uitvoering van het werk plaatsvindt);
• het systeem-in-focus (waar interne interafhankelijkheden tussen
verschillende operationele systemen opgevangen worden);
• het meta-systeem (het omvattende geheel).
Het VSM model ordent activiteiten (operationele en afstemmende activiteiten)
en niet de posities van de actoren die de activiteiten verrichten. Wanneer een
vraag van een klant geheel opgevangen kan worden binnen de operationele
eenheid, kan deze eenheid ( het deel) autonoom handelen om tot een gewenste
oplossing te komen. In veel gevallen vragen klanten echter meer dan wat de
eenheid kan. De klantvraag vereist samenwerking met andere operationele
eenheden. Dat maakt afstemming nodig tussen de delen op het niveau van het
geheel.
In onderling overleg stemmen de delen af hoe de interafhankelijkheden kunnen
worden opgevangen. Dit resulteert in begrenzende afspraken. Het VSM model
biedt inzicht in welke dialoogplatformen nodig zijn om interafhankelijkheden
te bespreken tussen eenheden op het niveau van het omvattende geheel. Op
het niveau van het geheel worden condities gecreëerd die autonoom functioneren
van de delen mogelijk maken.

6.2.

Relationele autonomie: dynamische stabiliteit

Een deel is niet stabiel ‘op zich’, maar alleen in relatie met de verstoringen
waarmee hij moet omgaan. Een voorbeeld op individueel niveau kan dit
illustreren. Wordt de ‘draaglast’ voor iemand groter dan de ‘draagkracht’ dan
komt een persoon in moeilijkheden. Dat kan leiden tot een ‘burn-out’. Ook
‘sterke’ mensen verliezen hun stabiliteit als de op te vangen verstoring groter is
dan hun draagkracht. Stabiliteit is relationeel en dynamisch. Dit betekent in
organisaties dat elk deel verantwoordelijk is voor zichzelf maar altijd in
samenhang met de delen waarmee een geheel wordt gevormd: relationele
autonomie.
Organisaties in een complexe omgeving hebben om levensvatbaar te zijn
gespecialiseerde onderdelen nodig. Het is cruciaal dat zij hun specialisme zo
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goed mogelijk kunnen ontwikkelen om voldoende interne variëteit te
ontwikkelen om de externe variëteit op te vangen. Iedereen snapt dat je in een
relatie verantwoordelijk bent voor je eigen inbreng (het deel) en de relatie (het
geheel). De relatie, het niveau van het geheel, realiseer je samen, dat laat je niet
aan een externe over. Het splitsen van verantwoordelijkheid tussen deel en
geheel is onnatuurlijk. Relationele autonomie betekent fundamenteel
verantwoordelijkheid voor deel én geheel. De kern van vitaliserend organiseren
is het creëren, borgen en ontwikkelen van activiteiten, op elk recursieniveau,
die levensvatbaarheid mogelijk maken. Leidinggevenden hebben daarbij een
eigen verantwoordelijkheid die gericht zijn op samenhang van de delen en de
ontwikkeling van de organisatie van het geheel. 28 Ze creëren op het niveau van
het geheel condities, die het de (teams van) professionals mogelijk maakt om
zelfstandig te functioneren. Dit betekent dat de speelruimte en bevoegdheden
duidelijk moeten zijn afgebakend en dat de identiteit en de richting van de
organisatie bekend zijn. Als leidinggevenden vertrouwen in de expertise van de
gespecialiseerde subsystemen kunnen ze zich richten op de eigen specifieke
toegevoegde waarde. Eerste taak van leidinggevenden is gericht op het
ontwikkelen van een infrastructuur voor samenwerking.

6.3.

Infrastructuur voor samenwerking

Het is de taak van leidinggevenden om, als gespecialiseerd subsysteem, de
condities te creëren die begrensd autonoom handelen mogelijk maken.
Verwacht mag worden dat ze zich zowel dienstbaar als daadkrachtig inzetten
voor de consistentie van de richting en de samenhang binnen de organisatie.
Het is hun taak de activiteiten voor levensvatbaarheid, op alle recursie niveaus,
te ontwikkelen, te borgen en te verbeteren. De vijf clusters van activiteiten
voor vitaliteit en levensvatbaarheid zijn:
• Realiseren van toegevoegde waarde voor de klant binnen elke operationele
eenheid;
• Coördineren van de interdependenties tussen deze eenheden;
• Beheren van de samenhang en synergie tussen de eenheden;
• Verkennen van ontwikkelingsmogelijkheden;

28 Essentieel in het denken van het Model voor Levensvatbare Systemen is dat het om activiteiten gaat. Managementactiviteiten zijn
die activiteiten die de levensvatbaarheid mogelijk maken. Ze kunnen en worden door iedereen in de organisatie vervuld op
verschillende recursieniveaus. Als er veel energie en tijd nodig is om deze activiteiten te realiseren kunnen medewerkers vrijgesteld
worden om deze te realiseren. Management wordt dan een gespecialiseerd subsysteem. In deze tekst laat ik de nuancering dat het
om activiteit gaat weg en benadruk ik de rol van leidinggevenden als een gespecialiseerd subsysteem dat als toegevoegde waarde
heeft de managementactiviteiten te activeren of zelf te realiseren.
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• Ontwikkelen van identiteit middels het balanceren van nieuwe
mogelijkheden en bestaande competenties.
Ik werk deze clusters van activiteiten kort uit.
6.3.1.

Realiseren van toegevoegde waarde voor de klant

Het betreft activiteiten die gericht zijn op het realiseren én continue verbeteren
van de transacties ten behoeve van de klanten in de omgeving. De identiteit van
een organisatie is wat de organisatie doet. Klanten waarderen de prestaties die in
de ‘organisatie van de productie’ worden gecreëerd. De ‘productie van de
organisatie’ is fundamenteel dienstbaar aan dit proces.
Leidinggevenden ontlenen hun legitimiteit aan de waarde die ze toevoegen aan
de operationele processen. Het gaat om het ondersteunen en versterken van
‘zelfsturing’ binnen een kader. De eenheden binnen de operationele activiteiten
zijn vooral gericht op het realiseren van de eigen bijdrage. Bij werkdruk zal de
aandacht pas in tweede instantie uitgaan naar de interdependentie tussen de
delen op het niveau van het geheel. Er is dus een activiteit nodig om te borgen
dat afwijkingen die de stabiliteit van de delen, en dus het geheel, bedreigen
worden gesignaleerd en er actie op wordt ondernomen.
6.3.2. Coördineren van de interdependentie tussen de operationele
eenheden

Klantvragen vergen overleg en samenwerking in het grensgebied van meerdere
afdelingen. Activiteiten van het ene afdeling hebben vaak consequenties voor
de activiteiten van de andere afdeling.
In een commerciële organisatie is er bijvoorbeeld een sterke interdependentie
tussen de afdeling logistiek en de afdeling verkoop. Start de een afdeling een
reclame campagne zonder overleg dan zijn de producten snel uitverkocht.
Reclamecampagnes vergen dus intensief overleg tussen de afdelingen inkoop,
productie, logistiek en verkoop.
Elke afdeling heeft een zekere mate van opvangmogelijkheid. Als een
verstoring uit de naastgelegen afdeling de eigen opvangmogelijkheden
overschrijdt zal onderling overleg nodig zijn tussen de delen om de verstoring
op te vangen. Er is een informatiesysteem nodig dat gegevens beschikbaar stelt dat
coördinatie mogelijk te maken tussen de subsystemen. Blijft de verstoring
binnen de eigen opvangmogelijkheden dan kan de professionele eenheid deze
verstoring autonoom opvangen. Valt de verstoring er buiten dan is onderlinge
afstemming nodig op het niveau van het geheel. Maar er is een platform nodig
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op het recursieniveau van het geheel om de onderlinge coördinatie tussen de
delen mogelijk te maken.
6.3.3.

Beheren samenhang en synergie tussen delen

Vitaliserend organiseren is gebaseerd op operationele eenheden (professionals
of team van professionals) die optimale handelingsvrijheid hebben binnen hun
eigen domein. Er is sprake van begrensde vrijheid omdat de delen onderdeel
uitmaken van een geheel. De begrenzing is afgeleid van de identiteit van het
geheel. Er is een drietal ‘sets’ activiteiten nodig.
Ten eerste zijn er afspraken nodig, op het niveau van het geheel, over doelen,
middelenverdeling en toezicht om de samenhang te bewaken. De delen maken
aanspraak op dezelfde, beperkte, hoeveelheid organisatie middelen: geld,
materialen en mensen. Ten tweede is het nodig te reflecteren op de effectiviteit
van de set delen als eenheid. Zijn er mogelijkheden om meer synergie te
realiseren in de samenwerking tussen de eenheden? Er worden gegevens
verzameld om inzicht te realiseren in hoe de delen op zichzelf en in samenhang
functioneren. Dit biedt de mogelijkheid op het niveau van het geheel het
bestaande kader te optimaliseren. Als derde is het nodig dat er helderheid is
over de identiteit van het geheel. Identiteit: “hier staan we voor, zo willen wij
de dingen hier doen en zo willen wij met elkaar omgaan”. De identiteit en de
hiervan afgeleide beleidskaders bepalen de vrijheidsgraden van de autonome
eenheden én de wijze waarop de resultaten worden gerealiseerd.
We hebben nu een effectieve en efficiënte van een set operationele delen die
aanvullende functies vervullen. De delen vangen ofwel zelfstandig of in
onderling overleg de verstoringen op. De onderlinge bijsturing en ontwikkeling
vindt plaats binnen een gegeven organisatie kader: ‘management in the system’.
Omdat dit kader ook aangepast moet kunnen worden aan veranderende
omstandigheden zijn activiteiten nodig gericht op het identificeren van nieuwe
mogelijkheden. Deze activiteiten maken een reflectie op de ontwikkeling van
het kader zelf mogelijk: ‘management on the system’.
6.3.4.

Verkennen van ontwikkelingsmogelijkheden

Voor elke operationele eenheid zijn er ontwikkelingen in de eigen specifieke
omgeving die van belang zijn voor het eigen functioneren én voor het geheel.
De ontwikkelingen in elk deelsegment worden geïnterpreteerd in termen van
de specialistische eenheden zelf. Daarom is er een platform én een proces van
afstemming nodig tussen de delen. Het platform zorgt er voor dat de
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verschillende deeloriëntaties op elkaar worden afgestemd. Zo ontstaat een
beeld van ontwikkelingen in de omgeving en nieuwe mogelijkheden voor de
organisatie.
6.3.5.

Ontwikkelen van identiteit

De keuze tussen waartoe een organisatie in staat is en wat de mogelijkheden
zijn, kan alleen gemaakt worden als er een heldere identiteit is. Identiteit: “waar
staan we voor?” “Hoe willen we gezien worden?”. Identiteit is dynamisch: het
is zowel het product van de reeks afwegingen tussen mogelijkheden en
competenties, als de bedding voor dit proces van kiezen.
Met de realisatie van het platform dat de delen omvat wordt de samenhang
tussen de delen geborgd en geoptimaliseerd. De organisatie ontwikkelt zich
binnen het kader van de bestaande identiteit. De identiteit ontwikkelt zich
vervolgens in de dialoog over de keuzes tussen mogelijkheden in de toekomst
en de bestaande competenties. Zo ontwikkelt het organisatie kader zelf.
We hebben nu een infrastructuur met een bevredigend samenwerkend geheel
van delen. Platformen voor ontmoeting zijn op orde. Afspraken koppelen
delen en geven relationele autonomie. De professionals binnen de eenheden
hebben de mogelijkheid hun actorschap waar te maken. Ze hebben ruimte in
de vormgeving van hun werk en de opvang van onvoorziene verstoringen. Ze
maken deel uit van de gesprekken over de gewenste begrenzingen en
interpretatie van bestaande kaders.
De ontwikkeling van deze infrastructuur voor samenwerking is de toegevoegde
waarde die leidinggevenden hebben. Het geeft een set spelregels en afspraken
die ordenend werken in de samenwerking. De praktijk is altijd complexer dan
voorzien is in de plannen.
Er is een tweetal dialogen te onderscheiden die van de actoren overleg op het
niveau van het geheel vergen. De betekenissen die op dit niveau gerealiseerd
worden vergen processen van collectieve betekeniscreatie,: co-creatie.
Verbetering of herziening ervan vergt een collectief leerproces. In figuur 5 is
dit schematische weergegeven. 29
Dit is een buitengewoon en bijna onverantwoorde versimpeling van het Model van Levensvatbare Systemen van Beer. Het gaat
me hier vooral om de twee dialogen die ik heb onderscheiden en in het volgende hoofdstuk uitwerk. Bedenk dat elk vierkantje op
zich een vergelijkbare ordening kent als de rechthoek. Ik verwijs naar de publicsaties van Beer (1979, 1981, 1985), Checkland (1991),
Espego (1989), Hoebeke (1994), Espego (1996) Emmering & Wierdsma (2004) Achterbergh & Vriens (2009) voor lezers die dit
model willen leren kennen.
29
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Vitaliserend organiseren:
praktijken van samenwerking

Het vitaliserend organiseerperspectief bouwt op de wil en het vermogen van
medewerkers om zelfstandig te denken en afgestemd te handelen. Actorschap,
het besef relationeel autonoom te zijn en de wens om in gezamenlijkheid
waarde te creëren vormen de basis van vitaliserend organiseren. Het biedt
daardoor ruimte voor het vormgeven van eigen levensprojecten van de
medewerkers. Niet het denken ‘tussen de oren’ regelen (consensus) maar het
handelen ‘tussen de neuzen’ mogelijk maken.
Vruchtbaar samenwerken is in het vitale netwerk het hanteerbaar maken van
verschil in functie van het handelen. Ik bespreek samenwerking als een proces
van co-creatie waarin gekomen wordt tot Tijdelijke Werkbare
Overeenstemmingen (TWO). TWO’s maken handelen mogelijk. Handelen
biedt de mogelijkheid de effectiviteit van een TWO aan te scherpen door in
een volgende ronde van beslissen de ervaringen ermee mee te wegen. Dit
vraagt een bereidheid te reflecteren op de effectiviteit van het eigen handelen.
We hebben twee overlegsituaties geïdentificeerd. De eerste is de interpretatie
van bestaande kaders/regels in specifieke situaties. Dit werk ik uit als processen
van normatieve professionalisering. De tweede set dialogen zijn gericht op de
herziening van de kaders zelf. Het ontwikkelen van de identiteit vraagt een
reflectie op de vooronderstellingen van de cultuur. Heroverwegen van kaders
vraagt het betreden van de Plek der Moeite.
Vragen die centraal staan in dit hoofdstuk zijn: Hoe gaan we om met
onderlinge verschillen om tot een TWO te komen? Wanneer heeft een proces
van samenwerking kwaliteit? Wat blokkeert reflectie op bestaande
betekenissen? Hoe maken we de normatieve dimensie bespreekbaar en
heroverwegen we bestaande kaders?
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7.1.

Co-creatie van Tijdelijk Werkbare Overeenstemmingen

In de moderne arbeidsorganisatie wordt in toenemende mate een beroep
gedaan op ondernemerschap, creativiteit en oorspronkelijkheid van de
medewerkers. De betrokkenheid van medewerkers wordt steeds meer van
belang. Met name in de (professionele) dienstverlening willen medewerkers dat
hun stem gehoord wordt. Hun betrokkenheid zal afhangen van de mate waarin
ze binnen de organisatie kunnen bijdragen aan en serieus genomen worden bij
besluitvormingsprocessen. Vitaal organiseren streeft naar betrokkenheid van
medewerkers door in consultatie met medewerkers te komen tot betekenissen:
co-creatie. Een in co-creatie gerealiseerde betekenis is betekenisvol en hoeft
niet uitgelegd te worden. Een gezamenlijk gerealiseerde diagnose hoef je niet te
‘verkopen’. (Wierdsma, 2005).
Vitaliserend organiseren streeft naar gecoördineerd handelen met behoud van
verschil. Het daagt de betrokkenen uit actief bij te dragen aan de realisatie van
onderlinge overeenstemmingen, in functie van het handelen. Dit vraagt een
oriëntatie op het realiseren van een zogenaamde Tijdelijke Werkbare
Overeenstemming (TWO).
Tijdelijk in plaats van voor lange tijd geldende universele waarheden. De bereidheid
om te handelen op basis van bereikte overeenstemming neemt toe als deze tijdelijk
is en er regels zijn afgesproken om terug te kunnen komen op de overeenkomst.
Dit is een oriëntatie op de 'continuïteit van verschil' (Van Dongen, 1996).
Werkbaar om handelen in een concrete context mogelijk te maken. Vitaliserend
organiseren heeft als uitgangspunt: verschillend denken maar afgestemd
handelen. Een katholiek, jood, protestant, moslim en boeddhist kunnen prima
samen een brug bouwen, maar over het hiernamaals worden ze het nooit eens.
Maar om samen een brug te bouwen is dat ook niet nodig.
Overeenstemming om aan te geven dat wordt uitgegaan van een
‘onderhandelingsresultaat’ tussen betrokkenen binnen een specifieke context.
Vitaal organiseren is een perspectief dat als uitgangspunt heeft dat betrokkenen in
taal en in interactie betekenis creëren (Berger & Luckmann, 1966). Uitgangspunt is
dat er, in het sociale domein, geen aan de mens voorafgaande orde is die eenduidig
is af te bakenen. De overeenstemming wordt hierdoor uit de sfeer van waarheid
gehaald. Betekenis is het resultaat van coördinatie tussen betrokkenen in hun
proces van zingeving aan objecten en processen die worden waargenomen
(Rijsman, 1997). Het betekent een verschuiving van het ontdekken van de
waarheid buiten de mens naar het proces van betekeniscreatie tussen de mensen.
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De vraag naar relevantie wordt leidend: “In welke mate stimuleert een
werkelijkheidsdefinitie het handelen?” Het gaat om consent: “Ook al is de TWO
niet helemaal zoals ik het graag zou willen, ik realiseer me dat dit resultaat het
meest optimaal is, gezien de onderlinge verschillen en het feit dat we elkaar
nodig hebben in het handelen” (Wierdsma, 2005, Endenburg, 1992). Bij
vitaliserend organiseren wordt zekerheid ontleend aan het feit dat de handen
dezelfde kant op staan.
Door middel van Tijdelijke Werkbare Overeenstemmingen worden de bestaande
verschillen van opvattingen (interne variëteit) hanteerbaar gemaakt ten behoeve
van de opvang van de externe variëteit van klantvragen en verstoringen in het
werkproces. Doordat bij een TWO de splitsing tussen denken en doen wordt
opgeheven wordt de disfunctionele discussie vermeden die zo kenmerkend is
in een bureaucratie (Lencioni, 2003). Denkers verwijten de uitvoerders dat ze
de goede ideeën onzorgvuldig implementeren. De uitvoerders verwijten de
denkers dat ze niet luisteren en hun kennis van de uitvoering miskennen. Ze
klagen over het gebrek aan waardering voor het feit dat ze het ‘gebrekkige’ idee
bij implementatie door de noodzakelijke aanpassingen, nog een kans hebben
gegeven (Wierdsma, 2005).

7.2.

Kwaliteit bij co-creatie

Betekenis ontstaat in taal en in interactie. Wanneer heeft het dan kwaliteit?
Overeenstemming op basis van inhoudelijke opvattingen en waarden tussen de
betrokken resulteert in positief geformuleerde waarden en opvattingen: continuïteit
van overeenstemming (Van Dongen, 1996). Dit brengt het risico met zich mee dat de
‘leden’ van de gemeenschap zich verbonden weten door een niet bestaande unieke
basis voor de gemeenschap: hun waarheid (Devisch, 2003). Het creëert
gemakkelijk een te simpele splitsing tussen ‘wij’ die deelgenoot zijn aan het
gemeenschappelijke en ‘zij’ die dit moeten ontberen. Kwaliteit is in het sociale
domein vooral een functie van de wijze waarop een betekenis wordt gecreëerd.
Van Dongen (1996) bepleit spelregels die doorgaande interactie tussen mensen
mogelijk maken door principieel open te blijven voor de toegang van een derde. De
‘derde’ dat kan een andere mening of een andere betrokkene zijn. Deze openheid
kenmerkt de kwaliteit van sociale systemen: continuïteit van verschil (Van
Dongen,1996). Een sociaal systeem heeft kwaliteit als de mensen open staan voor
een andere definiëring van de werkelijkheid en anderen niet worden uitgesloten
van de interactieprocessen die eraan ten grondslag liggen. Deze toegang tot de
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dialoog wordt aangeduid met het begrip constructieve kwaliteit (De Zeeuw, 1980).
Naast toegang is de kwaliteit van de dialoog van groot belang. Streven mensen
naar dominantie dan verhogen ze de eigen kwaliteit maar verlagen ze de kwaliteit
voor de ander. In een situatie waarin dominatie en macht worden gebruikt om
verschillen te reduceren is de relationele kwaliteit laag (De Zeeuw, 1980). Een sociaal
systeem heeft kwaliteit als er sprake is van constructieve en relationele kwaliteit: er
is toegang en er is een dialoog gebaseerd op een horizontale denkfiguur.

7.3.

Collectief leren

In organisaties staat het handelen centraal en er is meestal te weinig tijd. 30 Het
is een legitieme taak van leiders om tijd die besteed wordt aan co-creatie te
begrenzen. TWO maakt een ritme van handelen en reflecteren mogelijk. Een
leidinggevende is gerechtigd, als de communicatie niet tot handelen leidt, de
dialoog af te ronden door een TWO voor te stellen. Hetebrij (2006) spreekt dan
van ‘transparant machtgebruik’. Vitaliserend organiseren is gericht op co-creatie,
maar altijd gericht op en begrensd door de noodzaak tot handelen. In een
volgende ‘ronde’ kan de TWO verbeterd worden. Dit vergt de bereidheid te leren
van ervaring én tijd voor reflectie op de effectiviteit van bestaande beslissingen en
uitgangspunten.
Professionaliteit vraagt de competentie en de bereidheid het eigen optreden te
evalueren aan de hand van de criteria van de professie: reflectieve vakman
(Argyris & Schön, 1974, Schön, 1983). Reflectietijd is een investering om het
eigen vakmanschap te versterken. Dit vraagt nieuwsgierigheid naar de
resultaten van eigen optreden en de bereidheid te leren van die ervaring. In het
vorige hoofdstuk is een tweetal situaties aangegeven waarin collectieve reflectie
en leren gewenst en noodzakelijk zijn. De eerste is de situatie waarin bestaande
regels en kaders moeten worden geïnterpreteerd. Hoe gaan we in deze
specifieke situatie om met de kaders? Het is werken ‘in-the-system’. De tweede
dialoog is indringender en heeft vergaande consequenties. Het is veel
moeizamer omdat het een reflectie op de kaders zelf vraagt. Het is werken ‘onthe-system’. Ik heb dat collectieve proces van reflecteren op
vanzelfsprekenheden en het toewerken naar een heroverweging van bestaande
kaders, leren op de ‘Plek der Moeite’ genoemd (Wierdsma, 2005). Collectieve
Het is verrassend hoeveel tijd besteed wordt aan het perfectioneren van het systeem dat op indirecte wijze het handelen
beïnvloedt in vergelijking met de tijd die managers beschikbaar maken om in interactie met medewerkers hun gedrag direct te
beïnvloeden. Hirschorn (1988) toont aan dat leidinggevenden systemen en structuren vaak gebruiken als defensiemechanisme tegen
de broosheid en emotionaliteit die interpersoonlijke dynamiek karakteriseerd.
30
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leerprocessen vragen dat mensen zelfstandig denken en vrijmoedig durven
spreken. Ik sta eerst stil bij processen waarin bestaande regels moeten worden
geïnterpreteerd.

7.4.

Normatieve professionalisering: interpretatie van bestaande
kaders

Samenwerken resulteert onvermijdelijk in situaties waarbij de bestaande regels
onvoldoende houvast bieden. Interpretatie van kaders brengt altijd de spanning
met zich mee tussen het letterlijk volgen van de regels en het maken van
uitzonderingen. De angst is dan vaak: “Wordt een uitzondering geen
precedent”.
In studies naar interculturele verschillen wordt onderscheid gemaakt tussen
culturen die zich baseren op universalisme en culturen die gebaseerd zijn op
particularisme. Moreel uitgangspunt bij universalisme is dat de wet voor
iedereen gelijk is: gelijke monnikken, gelijke kappen. Ook de president van het
land moet zich aan de wet houden. 31 De gedachte is dat er altijd een abstracte
norm te definiëren is op basis waarvan geoordeeld kan worden.
Rechtvaardigheid ontstaat als iedereen zich aan de wet houdt. Tegenover deze
opvatting staat de moraliteit van het particularisme. In een particularistische
cultuur spelen persoonlijke verplichtingen en loyaliteiten een rol. Men is
gerechtigd verschil te maken in de behandeling tussen familie, vriend en
onbekende. De loyaliteit aan eigen familie, clan, vrienden kan boven de
loyaliteit aan de wet gaan. (Trompenaars & Hampden-Turner, 1998).
Hoe moeten we omgaan met universalistische, contextvrije, regels in een
specifieke situatie waarin je ook recht wilt doen aan de unieke kenmerken van
de situatie? Regels en kaders zijn richtinggevend en schrijven in meer of
mindere mate voor hoe opgetreden moet worden. Maar de werkelijkheid is
altijd complexer dan de regels voorzien. De kaart is nooit het landschap, de
werkelijkheid is altijd ruimer dan de werkelijkheid die het tracht te omvatten.
Bij het toepassen van regels ontkom je niet aan een interpretatie van de regel in
een specifieke situatie. Regels creëren grenzen en de werkelijkheid resulteert
altijd in grensgebieden. Dialoog en reflectie kan nodig zijn om tot
overeenstemming te komen over de toepassing van de kaders in specifieke
gevallen.

31

Dit leidde in Amerika tot ‘impeachment’ van Nixon als president.
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Professionals hebben als gevolg van hun vakmanschap speel/beslisruimte in de
uitvoering van hun werk. Dat maakt hen tot vakman. De manier waarop ze
deze gebruiken kent in veel gevallen een morele dimensie. Kunneman (2005)
noemt dit de normatieve professionaliteit. De beslissing van een behandelend
arts heeft consequenties voor de patient. Wanneer neemt de arts alleen een
beslisisng en wanneer legt hij de casus voor aan zijn collega’s? Ook
leidinggevenden in organisaties nemen moreel geladen beslissingen. Denk aan
beslissingen over reorganisaties, uitgangspunten bij de keuze van wie bij
bezuinigingen ontslagen wordt. Is het afvloeien van personeel gerechtvaardigd
als het enige motief het rendement van een activistische aandeelhouder op zijn
investering is? Wat als de eindverantwoordelijke leidinggevende zich, middels
zijn bonus, hieraan verbonden heeft? Leidinggeven in organisaties betekent
voortdurend geconfronteerd worden met morele vragen en dilemma’s.
In een organisatie is het gewenst dat de interpretatie van de regels niet alleen
gebaseerd is op de particuliere normen en waarden van de uitvoerende
leidinggevende of professional. De herkenbaarheid van de organisatie en de
uitgedragen opvattingen worden potentieel beschadigd als er grote verschillen
optreden in interpretatie van de regels. Met name in de overheid is het van
belang rechtsongelijkheid die hierdoor kan ontstaan te vermijden. De reflex is
dit te voorkomen met behulp van zeer fijnmazige wet- en regelgeving. Dit is
een aanpak vanuit het perspectief van ‘maken’: sturen vanuit regelgeving. Maar
dit neemt het probleem van interpretatie niet weg (Karssing, 2011). De
werkelijkheid is altijd ruimer, complexer en ambivalenter dan de regels kunnen
voorzien. Regels letterlijk volgens de ‘letter van de wet’ toepassen geeft in
specifieke situaties onrecht. Is het bij twijfelgevallen gewenst de regel in de
‘geest van de wet’ te interpreteren? Als het antwoord bevestigend is dan is het
van belang te voorkomen dat dit resulteert in particularisme. Dit kan door zo’n
afweging te borgen in een gesprek tussen professionals. Zij interpreteren dan
gezamenlijk de toepassing van de regel in een specifieke situatie. Bij moreel
geladen situaties is dit eigenlijk een vereiste. De praktijk van het bespreken van
de normatieve professionaliteit is het proces van normatieve
professionalisering (Kunneman, 2013). De professionals ontwikkelen in
dialoog een interpretatie van de regels op basis van de afgesproken waarden die
de organisatie hoog wil houden. Normatieve professionalisering is te zien als
het ‘juiste midden’ tussen universalisme (geen uitzonderingen) en
particularisme (het particulier waardenkader van de behandelende professional
geeft de doorslag). Op deze wijze kan een reeks TWO’s ontstaan die het
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resultaat zijn van onderlinge consultatie tussen professionals. Deze normatieve
professionalisering resulteert in moresprudentie (Wirtz, 2004). Net als in de
rechtspraak ontstaat er een balans tussen wet en jurisprudentie: ‘law’ en ‘case
law’. Deze moresprudentie is het resultaat van een proces van normatieve
professionalisering en wordt er tevens de bedding voor. Het is richtinggevend
en een neerslag van de wijze waarop in de organisatie met de mond beleden
waarden in de praktijk worden waar gemaakt; waardevol gemaakt worden. Het
zijn de antwoorden op de vragen: “Deugt de manier waarop we de resultaten
realiseren?” en “Deugt het wat we doen?”. Deze vragen dwingen betrokkenen
om kleur te bekennen en zich uit te spreken. Het zijn ook vragen die je alleen
maar kunt beantwoorden vanuit de morele positie die je inneemt in het leven.
Wie sluit je in? Wie sluit je uit? Deze processen van interpretatie van regels en
normatieve professionalisering vragen om collectieve leerprocessen. Juist bij
moreel geladen onderwerpen is het cruciaal om niet alleen te beslissen. Ten
eerste voorkomt het morele blindheid, niet zien dat er een morele dimensie
meespeelt. Ten tweede helpt consultatie bij het afwegen van overwegingen en
het bepalen van de juiste groep betrokkenen.
Bij collectieve leerprocessen speelt altijd de spanning bij het individu die én
voor zijn mening wil uitkomen én verbinding met de groep wil houden. De
mate waarin iemand zich vrij voelt om te spreken hangt af van eigen
machtspositie in termen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de
tolerantie voor verschil in de onderlinge samenwerking. Het ter discussie
brengen van regels en de opvattingen en waarden die er aan ten grondslag
liggen is een moeizaam proces.

7.5.

Plek der Moeite: heroverwegen van kaders

Als kaders zelf ter discussie staan gaan betrokkenen voorbij aan bestaande
grenzen. Dit werken ‘on-the-system’ geeft processen die complexer en
moeizamer verlopen dan de vraag naar de interpretatie van kaders. De
reikwijdte en consequenties zijn intensiever. Het vraagt dat betrokkenen de
vanzelfsprekendheden ter discussie brengen. Op basis van mijn ervaring met
collectieve leerprocessen ben ik dit het betreden van de Plek der Moeite gaan
noemen (Wierdsma, 2005). Het zijn processen met een ‘traag’ karakter. De
nieuwe betekenissen groeien in de ruimte tussen mensen (het ‘in-between’ van
Hannah Arendt) . Deze reflectie vraagt betekenistijd en inzet van alle
organisatieleden, managers en medewerkers. Het vraagt vrijmoedig spreken.
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Het vraagt namelijk moed om bestaande uitgangspunten ter discussie te stellen
en de functionaliteit ervan te betwijfelen.
Collectieve reflectie op bestaande patronen van denken en handelen is een
moeizaam proces: het is een Plek der Moeite. Maar het biedt ook
mogelijkheden doordat er nieuwe mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden.
Dat maakt een stap in de ontwikkeling mogelijk. Er zijn drie invloeden geweest
om tot dit begrip Plek der Moeite te komen.
Belangrijkste pijler is mijn ervaring met de moeizame dynamiek van collectieve
leerprocessen. Collectieve leerprocessen zijn gericht op het weer bespreekbaar
maken van de vanzelfsprekendheden die de identiteit van een organisatie bepalen
(Wierdsma, 2005). ‘Vanzelfsprekendheden’ zijn patronen in denken en handelen
die zo verbonden zijn met de identiteit dat ze vanzelf spreken. Mensen laten zien
dat ze de cultuur begrijpen door hier niet meer over te spreken. Degenen die de
taboes en gevoeligheden van de cultuur niet aanvoelen, bespreken de
vanzelfsprekendheden. Daarmee bewijzen ze dat ze de cultuur niet snappen.
Cultuur is een zichzelf bevestigend proces. Met een vrije variant op LaoTse: “Zij
die hét begrijpen spreken er niet over, zij die erover spreken begrijpen hét niet”. 32
Tweede pijler onder het begrip Plek der Moeite is gebaseerd op de literatuur rond
interculturele communicatie. Hall (1969) geeft aan dat in individualistische
culturen, boodschappen sterk worden ge-expliciteerd (gecodificeerd). De
boodschap wordt daardoor minder afhankelijk van de kennis van de context. In
collectivistische culturen wordt te directe communicatie als ongewenst gezien
omdat het tot gezichtsverlies kan leiden. De stijl van communiceren is daarom
meer indirect, men hint zonder het echt te zeggen. Kennis van de cultuur maakt
dat de hint wordt begrepen. Terwijl het formeel niet gezegd is, is het toch ‘gezegd’.
De formele harmonie wordt niet verstoord, gezichtsverlies wordt voorkomen.
Om de betekenis van de communicatie te begrijpen moet je kennis hebben van de
cultuur. Communicatie is daarmee sterk contextgevoelig. De cultureel gevoelige
opvattingen en waarden worden in de vorm van verhalen doorgegeven. De
verhalen dragen de betekenissen. Men moet vertrouwd zijn met de context en de
geschiedenis om de betekenis die in het verhaal zit te vatten. Cultuur bepalende
opvattingen en waarden zijn, als gevolg van de gebrekkige codificatie in taal erg
contextgevoelig en niet gemakkelijk uit te leggen. Boisot (1993) heeft de invloed
32 Lao Tse’s tekst is: “Zij die spreken weten niet, zij die weten spreken niet” Lao Tse geeft hiermee aan dat het Tao – het mysterie van het
leven of het ‘meer dan tienduizend dingen’ - niet in taal kan worden gevangen. Zij die Tao in woorden denken te kunnen vatten, begrijpen
niet dat Tao altijd groter is dan de woorden kunnen aangeven.
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van de mate van codificatie onderzocht in relatie met de mogelijkheden tot
ontwikkeling en verspreiding (diffusie) van technologische innovaties. 33 De derde
pijler is het onderzoek van Kooistra (1988) met als vraagstelling: ‘Hoe kunnen we
iets denken als de taal om het te denken nog niet beschikbaar is?’. De
disciplinerende en uitsluitende werking van de vanzelfsprekendheden maken dat
ze niet gemakkelijk ter toetsing worden aangeboden aan ‘de ander(en)’. Foucault
geeft aan dat een bepaalde manier van denken tot grondslag van het denken kan
worden benoemd. Als dit het geval is dan wordt het denken dat de grondslag
constitueert zelf aan het denken onttrokken. Kooistra geeft de moeite die het kost
om deze grondslag te denken aan als ‘de plek der moeite’. De titel van zijn
proefschrift illustreert dit: “Denken is bedacht”.
Ik heb het begrip Plek der Moeite gebruikt om de dynamiek in collectieve
leerprocessen te begrijpen. Mensen construeren met elkaar in taal een definitie van
de werkelijkheid die voor hen betekenisvol is en richtinggevend voor het
gemeenschappelijk handelen. Hierdoor wordt de werkelijkheid onthuld en
hanteerbaar maar bestaat het risico dat de werkelijkheid die niet in taal wordt
‘gezet’ verhuld. Taal sluit dan elementen van de werkelijkheid uit. Omdat er geen
taal voor is, lijkt het erop dat er niets is. Dit kan resulteren in een situatie waarin
taal gelijkgeschakeld wordt met werkelijkheid/waarheid: proces van reïficatie.
Zienswijze wordt dan zijnswijze (Van Dongen, 1996). Taal sluit daarmee in en uit.
Wat is het effect van disciplinering? Wat is nodig om in taal omwikkelende werkelijkheden weer te ontwikkelen?
7.5.1.

Diciplinering en uitsluiting: weg van de Plek der Moeite

Omdat taal door de betekenisgeving het ingeslotene mobiliseert, brengt dezelfde
taal het uitgeslotene tot zwijgen omdat er geen geaccepteerde taal voor beschikbaar
is. De toegang tot het proces van betekeniscreatie wordt beperkt tot diegenen die
geloofwaardig zijn. Om geloofwaardig te zijn is het van belang om met uitspraken
binnen het geaccepteerde kader blijven. Deze disciplinering zet relationele
verhoudingen en betekenissen vast. De stem van de oppositie klinkt daardoor
steeds minder. Een paradigma is een voorbeeld van een keuze voor een bepaald
perspectief. Inbreng van buiten het paradigma wordt dan getoetst op de geloofwaardigheid aan de hand van de criteria van het paradigma zelf (Kuhn, 1972).
Foucault zegt dat voor iets geloofwaardig kan zijn het ‘binnen het ware moet zijn’
33 Ik heb met Max Boisot (toenmalig dean van CEMI, de voorloper van het huidige CEIBS) in Beijing de nodige servetjes
beschreven met allerlei varianten van de dimensies van Hofstede en de relatie ervan met de bespreekbaarheid van cultuur gevoelige
betekenissen. Max bouwde voort op zijn onderzoek van innovatie en verspreiding van technologische doorbraken en speelde met
de relatie tussen codificatie en diffusie. Later heeft hij zijn matrix uitgewerkt tot het I-space model.
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(1976: 52). Hoe meer zaken van belang zijn voor de identiteit van een organisatie,
hoe beperkter de toegang voor mensen is die niet binnen het ‘ware’ zijn. Deze
processen van disciplinering en uitsluiting maken het voor mensen niet
gemakkelijk om collectief instand gehouden betekenissen ter discussie te brengen.
Als daarbij er nog een morele dimensie meespeelt blijken medewerkers en
leidingegevenden het gesprek daarover gemakkelijk te ontlopen.
Bird en Waters (1989) geven aan dat bij zaken waar morele oordeelsvorming
gevraagd wordt managers geneigd zijn om de morele beraadslaging te vermijden.
Zij spreken van morele zwijgzaamheid. Managers zijn beducht voor overleg over
morele thema’s. Het elkaar diepgaand bevragen op morele wenselijkheid of
rechtvaardigheid van beslissingen wordt vermeden. De angst heerst dat een
gesprek daarover tot conflicten en impasses leidt. Daarbij komt dat een helder
door iedereen geaccepteerd criterium ontbreekt. Het imago van een besluitvaardig
en krachtdadig optreden is ook niet gebaat met een tijd vragende discussie over
morele positiekeuze. Veel managers besluiten daarom morele zaken onbesproken
te laten en de harmonie niet te verstoren. Dit is dan eigenlijk een vorm van
immorele zwijgzaamheid (Swieringa, 2014).34 Nap (2012) laat in zijn onderzoek bij
de politie zien dat ook onder de agenten de neiging bestaat elkaar niet te kritisch te
bevragen op de wijze waarop de kernwaarden van de organisatie worden vertaald
in concreet handelen op straat. Ondanks het uitgesproken verlangen de eigen
professionaliteit te verdiepen en wens erkend te worden in het eigen vakmanschap
resulteert dit niet in een praktijk waarin het gesprek wordt aangegaan over, hoe in
concrete situaties, opgetreden moet worden. De angst is dat beoordelen snel
wordt opgevat als veroordelen. Het risico om de collegialiteit en solidariteit onder
elkaar te verstoren met discussies ‘waar je toch niet uit komt’ wordt niet genomen.
Er blijkt in organisaties vaak sprake te zijn van morele zwijgzaamheid.
“Het gaat niet alleen om de bonussen. Het gaat ook over ergens bij horen en samen
optrekken met je kameraden in je team. Je zelfbeeld wordt bepaald door je werk. De eerste
vraag die mensen stellen, is: wat doe jij? Nou, destijds was ik de held als ik zei wat ik deed.
Stel dat ik de klok had geluid over iets wat volgens mij niet deugde bij de bank. In één klap
had ik mij buiten die hele wereld geplaatst. Het was niet alleen een baan. Het was mijn
identiteit geworden” (Joris Luyendijk interviewt een ‘spijtoptant’, NRC Next).

Joop Swieringa opperde dit begrip bij het bespreken van deze tekst. Het zwijgen door managers, bestuurders, toezichthouders en
commissarissen bij de gevoelige morele vragen die ten grondslag liggen van de vele crisissen (hypotheek, euro, banken,
woningbouwcoöperaties) zijn het gevolg van immorele zwijgzaamheid. Als je weet of zou kunnen weten dat iets niet deugt, dan
behoor je op zo’n verantwoordelijke positie op zijn minst te zeggen: “dit kan zo niet, hier moeten we ons over beraden”. Vaak was
de angst uitgesloten te worden uit het netwerk van ‘ons soort mensen’ de diepere reden om immoreel te zwijgen.
34
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Managers en professionals zijn daardoor vaak ‘morele éénpitters’ (Wierdsma &
Karssing, 2012). Dit is een ongewenste situatie omdat klanten en medewerkers
dan afhankelijk zijn van de subjectieve normen en beroepsopvatting van één
professional: particularisme. De door de organisatie geformuleerde waarden en de
door leiding met de mond beleden waarden worden niet getoetst en verrijkt door
consultatie over de toepassing ervan in concrete situaties. Waarden verliezen op
deze wijze hun zeggingskracht en verwateren tot ‘public relations statements’.
De context waarbinnen professionals en leidinggevenden functioneren heeft
ook sterke invloed op de bereidheid te investeren in moreel beraad. Zo
versterkt de nadruk op het realiseren van aandeelhouderswaarde de vatbaarheid
van leidinggevenden voor teleopathie, een vorm van blikvernauwing die het
gevolg is van een té sterke doelgerichtheid (Karssing, 2011). De aandacht voor
eigen doelen en belangen kan minder gevoel voor de belangen van anderen met
zich meebrengen. In de balans tussen complexe en deels tegenstrijdige morele
afwegingen en heldere resultaten en prestatiematen kiest de leidinggevende
gemakkelijk voor datgene dat meetbaar en eenduidig is. De afrekening op
resultaten die zo kenmerkend is voor de MP3-organisatie en sterk
aandeelhouderswaarde gedreven organisaties maakt het elkaar aanspreken op
de wijze waarop de resultaten worden verkregen problematisch. Een gesprek
hierover contrasteert een helder financieel perspectief met een meerduidig en
complex geheel aan morele uitgangspunten en persoonlijke overtuigingen.
Financiële criteria lijken objectief en voortkomend uit een zich als waardenvrij
presenterende economie. ‘Meten is weten’ is de overtuiging. Als iets niet
gemakkelijk gemeten kan worden, dan wordt het behandeld alsof het niet
belangrijk is. Meten betekent altijd een keuze. Meten is kiezen. Je had anders
kunnen meten én je had iets anders kunnen meten. 35 Sterke gerichtheid op
resultaten roept eenzijdige prestatiemeting op. Als een leidinggevende of
professional in zo’n context de tijd neemt morele vragen te bespreken staat dit
op gespannen voet met de druk op presteren. De vraag van hoe resultaten tot
stand zijn gebracht raakt op de achtergrond en de resultaten bezetten de
voorgrond. Zwart (2006) typeert de huidige tijd als eenzijdig actiegedreven met
te weinig aandacht voor sturingsvragen: waartoe en waarom handelen we zo?

35 Schruijer (2013) toont aan dat in het onderzoek in de sociale psychologie in toenemende mate de essentie van sociale psychologie
uit de onderzoeken verdwijnt. De complexe relationele dynamiek die altijd gelaagd is en waar onbewuste processen in de
onderstroom interfereren met de rationele discussies in de bovenstroom laten zich niet genakkelijk onderzoeken binnen het
dominate kwantitatieve oderzoeksparadigma. Het lijkt erop dat de echte dynamieken niet meer onderzocht worden, binnen
universiteiten, omdat de inspanning om ze te realiseren zich niet verhoudt met het streven te voldoen aan de publicatie normen die
gelden.
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Leidinggevenden en professionals die moeten omgaan met een taaie en moreel
geladen problematiek en die hun professionaliteit willen waarmaken, hebben de
ervaring een eenzame pion te zijn in een complex krachtenveld (Wierdsma &
Karssing, 2012). Wat vraagt het van leidinggevenden om een praktijk van
samenwerking te creëren en te onderhouden waarin vrijmoedig spreken als basis
wordt gezien voor gezonde werkrelaties?
7.5.2

Vrijmoedig spreken: terug naar de Plek der Moeite

Het betreden van de Plek der Moeite vraagt dat iemand de moed heeft zich
vrijmoedig uit te spreken: parrèsia. Parrèsia betekent het vrijmoedig waarheid
spreken. Degene die vrijmoedig waarheid spreekt (parrèsiastès),
problematiseert een situatie, een beslissing door – met risico – het woord te
nemen, tegen te spreken, tegen een norm, mening en/of idee. Het spreken
desorganiseert het bestaande (Langenberg, 2008). Het brengt de bestaande
orde ter discussie. Wat vraagt het van een persoon om vrijmoedig te spreken?
Wat zijn de condities in de omgeving die dit kunnen bevorderen?
Ten eerste vraagt een moreel oordeel de wens om vanuit actorschap te leven:
de wil om zelfstandig na te denken en afgestemd te handelen (Wierdsma,
2005). Dit betekent het vrijmaken van de, door zichzelf veroorzaakte,
onmondigheid om aan de leiband van de autoriteiten te lopen. Dit is Kant’s
oproep ‘Saupere aude’. Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen.
Zelfstandig denken vraagt om een persoonlijk oordeel in een stelling ten
aanzien van de bestaande geaccepteerde betekeniskaders. Actorschap is je leven
op basis van zelfsturing en verantwoordelijkheid vormgeven. Het vraagt op de
tweede plaats morele oordeelsvorming. Dit betekent het zorgvuldig afwegen
van belangen, waarden en verantwoordelijkheden om te kunnen komen tot een
afgewogen oordeel. Het vraagt het afwegen van de eigen principes ten aanzien
van datgene wat zich voordoet. Het hebben van een moreel oordeel volstaat
niet. Het moet ook nog geuit worden. Is er voldoende moed om te spreken? Er
moet gehandeld worden. Positie worden gekozen. In handelen vertaalde
morele positiebepaling heeft betekenis.
De brug tussen denken en handelen is in dit geval moed. Moed om vrijmoedig
te spreken. Het is de klassieke deugd van moed: fortitudo. Afhankelijk van de
context moet gekomen worden tot een juiste afweging tussen het ‘teveel’ en het
‘te weinig’. Teveel moed is immers overmoed en te weinig moed is lafheid.
Moed toomt zowel angst als durf in. Moed is fundamenteel context gebonden.
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Kritiek uiten en moreel positie kiezen brengt onvermijdelijk risico’s met zich
mee. Twee existentiële angsten van de mens zijn: de angst om alleen te komen
staan (isolatie of uitsluiting van de groep) en de angst om betekenisloos te zijn
(geen erkenning van anderen krijgen voor je eigenheid) (Yalom, 1980). De
onvermijdelijke spanningsboog in het leven, maar zeker in hiërarchische
organisaties, is de wens je eigenheid te bewaken en tegelijkertijd geaccepteerd te
worden door relevante anderen. Uitkomen voor je eigen mening brengt bijna
onvermijdelijk het risico met zich mee dat je positie in de groep of je loyaliteit
aan het gedeelde doel ter discussie wordt gesteld. Terwijl het juist het
commitment aan de doelen of de legitimiteit van de activiteiten van de
organisatie zijn dat iemand er toe brengt zijn mening te ventileren. Een mening
ventileren of kritiek uiten problematiseren een situatie. Langenberg (2008) ziet
kritiek inbrengen als een vorm van des-organiseren: eenmaal uitgesproken is
het gezegd en is er een nieuwe situatie ontstaan. De vrijmoedig sprekende actor
treedt in de openbaarheid en wordt kwetsbaar door het innemen van een
positie.
Is deze moed alleen een kwestie van persoonlijke eigenschap of moeten we dit
in een breder kader plaatsen? Parrèsia is ook een vrijheidspraktijk. Iemand
vraagt ruimte voor de eigen mening los van de bestaande consensus. Kritiek
neemt de vorm aan van: “dit niet, zonder alternatief” (Langenberg, 2008). De
vrijmoedig sprekende actor heeft de moed om zijn persoonlijke waarheid uit te
spreken die afwijkt van de bestaande waarheid: “ik zeg dit”. Er is moed nodig
om te spreken, om je te verzetten tegen iets zonder dat je onmiddellijk een
alternatief hebt. Het is riskant omdat niet vooraf kan worden bepaald hoe de
anderen zullen reageren op de opmerking. Het eerste risico is dat alleen
gereageerd wordt op ‘dit’ van het ‘ik zeg dit’ . Er wordt alleen ingegaan op de
inhoud. Veelal wordt de criticus om de oren geslagen met de vraag: “Als dit
niet goed is, wat dan wel?”. De onuitgesproken norm is dan dat kritiek alleen
kan als er een uitgewerkt alternatief ligt. Dit blokkeert velen. Tweede risico is
dat er alleen wordt ingegaan op het ‘ik’ van het ‘ik zeg dit’. De
geloofwaardigheid of de intenties van de persoon zelf worden ter discussie
gesteld.
Door exclusief in te gaan op de persoon wordt de aandacht verlegd van de
kritiek zelf op de geloofwaardigheid en/of betrouwbaarheid van de spreker in
deze kwestie. Op zijn minst wordt miskend dat de persoon een poging doet
om zijn eigen leven vorm te geven door trouw te zijn aan eigen beginselen.
Door alleen in te gaan op of wel het ‘dit’ of wel het ‘ik’ wordt het actorschap
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van de spreker niet ondersteund. De intolerantie tegen “dit niet, zonder
alternatief” kan verklaard worden door de vertraging die het oproept. Het
verstoort de actiegedrevenheid.
De manier waarop de omgeving reageert op individuen die vrijmoedig spreken
heeft invloed op de praktijk van onderlinge samenwerking. De moed om
vrijmoedig te spreken hangt weer sterk af van de samenwerkingspraktijk . Als
de persoon durft te spreken, durven de anderen dan te luisteren? De daad van
spreken heeft een onomkeerbare betekenis. De situatie is anders: het is gezegd.
Het vraagt moed van anderen om te willen luisteren (Langenberg, 2008). Het
spreken doorbreekt een bestaande orde. Het effect is echter afhankelijk van de
luisteraars. Waarheidsspreken is dus een gebeurtenis tussen mensen in de vrije
ruimte van de interactie. Het is daarom ongewenst om vrijmoedig spreken te
reduceren tot een eigenschap van een individu. Het is dus meer dan een
persoonlijke kwaliteit: persoonlijke deugd, karakter of attitude.
Samenwerkingspraktijk waarin mensen vrijmoedig durven spreken is een
praktijk die zich ontwikkelt tussen mensen. Kritiek is een wezenlijk element van
vitaliserend organiseren. Het draagt bij aan een praktijk waarin mensen
onderlinge verschillen constructief hanteerbaar maken. De dynamiek van de
MP3-organisatie brengt de morele dimensie van het werk tot zwijgen door de
eenzijdige nadruk op resultaat en onderlinge concurrentie. Vitaliserend organiseren
integreert het morele beraad en borgt op deze wijze dat de organisatie een zinvolle
bijdrage levert aan de samenleving en dit op integere wijze doet. Dit maakt deze
organisaties aantrekkelijk voor medewerkers die zich vereenzelvigen met de
doelstelling. De ruimte voor morele afweging sluit aan bij de behoefte van mensen
respect en waardigheid te ontlenen aan het werk dat ze verrichten in organisaties.
Kritiek heeft in het vitale netwerk zijn natuurlijke plek. Morele moed en een
praktijk van vrijmoedig spreken veronderstelt waardering voor verschil.
Waarden van een organisatie krijgen pas in het vrijmoedige gesprek over de
interpretatie van de kaders en het heroverwegen van het kader zelf vorm en
betekenis.
De leidinggevende is een belangrijke actor in de praktijk van samenwerken.
Wat mogen we van leidinggevenden verwachten gezien hun specifieke
verantwoordelijkheid? Welke kwaliteiten brengen zij in als ze participeren in
het hanteren van spanningsvelden in de concrete praktijk waar deze zich
manifesteren?
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Vrij-moedig positie kiezen:
leiderschap in vitale netwerken

Het vitale netwerk vraagt van de leidinggevende waardering voor een praktijk
van vrijmoedig spreken, het constructief omgaan met verschil en het streven
dit co-creërend in handelen op te lossen. Dit betekent leidinggeven vanuit
handelen in plaats van maken. Als ‘maken’ kenmerkend is voor het gedrag van
de leidinggevende, dan resulteert dit een sociaal systeem met lage kwaliteit: de
openheid voor ‘de derde’ wegvalt. Leidinggeven vanuit ‘maken’ onderdrukt
bestaande verschillen: de disciplinering legt de tegenstem het zwijgen op. Het
gevolg is dat de tot zwijgen gebrachte stem ondergronds gaat. Er ontwikkelt
zich in de ‘onderstroom’ een cultuur van onderlinge solidariteit tegen ‘zij’. De
basis is een niet bestaand ‘wij’, waarin onderlinge verschillen genegeerd worden
in functie van: afzetten tegen, klagen over ‘zij’. Dit is een dysfunctioneel
patroon maar, omdat het zoveel psychologische aandacht onderling geeft, is
het erg stabiel. Het draagt in het geheel niet bij aan de vitaliteit van organisatie
of mensen. Deze dynamiek tussen de mensen in ‘de onderstroom’ is niet
taakgericht. Er ontstaan allerlei disfunctionele dynamieken, zoals:
(tegen)afhankelijkheid, cynisme en machteloosheid.
Deze dynamieken zijn ook niet bevorderlijk voor de vitaliteit van de
medewerkers. Medewerkers reageren op verschillende manieren op ‘maken’.
Veel voorkomende reactie is een houding van cynisme: de medewerker speelt
als functionaris, zonder betrokkenheid, het spel in de organisatie mee. Dit
werkt op den duur vervreemdend en draagt niet bepaald bij aan zelfrespect.
Een andere reactie is dat medewerkers zichzelf censureren als ze ongenoegen
ervaren. Hoe kun je nu angst en onvrede ervaren in een ‘ideale’ organisatie
onder leiding van een charismatische leider die door iedereen bewonderd of
gevreesd wordt? Als iedereen tevreden lijkt, dan moet er wel iets met jezelf mis
zijn. De bezieling verdwijnt en het gevoel van betekenisloosheid groeit. De
filosoof Cornelis schetst depressie als de emotie die past bij ervaren onvrede in
een cultuur die hij typeerde als ‘communicatieve zelfsturing’. Mensen zoeken in
de onderstroom steun bij elkaar, maar deze dynamieken remmen door het
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gebrek aan oriëntatie op waardecreatie de vitaliteit van de organisatie en de
eigen vitaliteit van de medewerkers.
‘Maken’ vervreemdt ook leidinggevenden van de open communicatie die hen
stimuleert zich te ontwikkelen vanuit het besef van relationele autonomie.
Maken suggereert dat het mogelijk is om op basis van atomistische autonomie
betekenisvolle relaties te ontwikkelen. Ze zijn daardoor minder geneigd
gevoelig te zijn voor kritiek op hun bijdrage. Karssing (2011) geeft aan dat
onderzoek laat zien dat de leiding de noodzaak tot problematisering minder
snel ervaart dan professionals. Professionals lopen in de werkprocessen aan
tegen inconsistenties van het beleid. Hoger management identificeert zich hier
sterk mee. Zij beschouwen de organisatie met een ‘roze’ bril: de organisatie is
toch vooral hun kindje. Wie kan gemakkelijk kritiek verdragen op datgene wat
jezelf hebt gemaakt? Leidinggevenden ervaren kritiek op de organisatie snel als
een krenking van het gevoel van eigenwaarde. Hoe meer vanuit ‘maken’ wordt
gewerkt des te sterker is de eigen identificatie met de organisatie en wordt
kritiek ervaren als een krenking van het narcisme (Schwartz, 1990).
Leidinggevenden missen dan de constructieve wrijving van de dialoog en de
ontwikkelingsmogelijkheden die feedback biedt. Constructieve wrijving
begrenst mensen in hun fantasieën en voorkomt hoogmoed.
Vitaliserend oraniseren vraagt om leiderschap vanuit ‘handelen’. Vanuit dit
perspectief bespreek ik een aantal activiteiten die kenmerkend zijn voor het
handelen van leiders: vrijmoedig spreken, begrenzen en ruimte bieden, beloven
en vergeven. Ik rond het hoofdstuk af met een viertal ‘zijnskwaliteiten’ van
leiders in vitale netwerken: praktische wijsheid, morele moed, bescheidenheid
en emotionele rijpheid.

8.1.

Vrijmoedig spreken: parrèsia

Constructief omgaan met verschil vanuit een gedeeld besef van relationele
autonomie vraagt zowel van medewerkers als leidinggevenden parrèsia:
vrijmoedig spreken. Parrèsia vraagt dus moed van de spreker. Maar durft de
leidinggevende dan te luisteren? Is de leidinggevende bereid de verstoring van
de bestaande orde te honoreren door het gesprek aan te gaan rond de
geproblematiseerde situatie? Heeft de leidinggevende vervolgens zelf de moed
om vrijmoedig te spreken in de dialoog op het recursieniveau waar zijn eenheid
deel van uitmaakt? Langenberg (2008) spreekt van een ‘parrèsiastische ketting’ .
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Vrijmoedig spreken vraagt een klimaat van open dialoog binnen maar ook
tussen hiërarchische lagen in de organisatie. Leidinggevenden dienen daarom
vrijmoedig te spreken. Ontwikkeling van de identiteit van organisaties vraagt
om actief tegensturen op de tendens die elk sociaal systeem kent: sluiting. Om
als organisatie te floreren is het cruciaal in open wisselwerking met de
omgeving te blijven. Dit betekent in organisaties dat de openheid voor ‘de
derde’ cruciaal is. Waarheidsspreken is van belang voor de levensvatbaarheid en
vitaliteit van organisaties. Het is een gebeurtenis tussen mensen. Het vergt
kwaliteit in het sociale systeem en open communicatie tussen leidinggevenden
van verschillende recursieniveaus. De manier waarop de leidinggevende
reageert op tegenspel bepaalt in sterke mate of medewerkers vrijheid ervaren
om te spreken. In de wijze waarop hij zelf vrijmoedig durft te spreken is hij het
voorbeeld voor de medewerkers.
Om hierin als rolmodel geloofwaardig te zijn is het van belang dat
leidinggevenden congruent in gedrag zijn: woord en daad zijn met elkaar in
overeenstemming. Ook vraagt het consistentie over tijd. Als zij consistent en
congruent zijn in hun handelen en vrijmoedig spreken praktiseren en dit ook
aanmoedigen, dan creëren ze duidelijkheid over wat ze denken. Een
leidinggevende wordt pas iemand om als voorbeeld te nemen als deze ‘doet wat
hij zegt, en zegt wat hij denkt’. Dan ervaren medewerkers de leider als integer.
Integriteit vraagt zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelen (Karssing, 2011).
Zorgvuldigheid uit zich in de bereidheid steeds opnieuw kritisch en
systematisch te reflecteren op eigen handelen. Dit vraagt tijd en openheid ten
aanzien van feedback. Accepteert de leidinggevende het als er tegenspel komt?
Uitlegbaar in de betekenis dat het handelen van de leidinggevende aansluit bij
de door de organisatie geformuleerde waarden. Standvastig handelen betekent
dat onafhankelijk van verleidingen en weerstanden leidinggevenden hun rug
recht houden. Ook als vrijmoedig spreken vertraagt dient de leidinggevende de
verleiding te weerstaan om met macht de tegenstem tot zwijgen te brengen.

8.2.

Begrenzen… en ruimte bieden

De ‘gepolijste’ waarden die in het jaarverslag staan moeten elke keer weer waar
gemaakt worden in de weerbarstige, complexe en ambigue praktijk. Van
leidinggevenden wordt verwacht dat ze de identiteit ontwikkelen. Lidmaatschap
van de organisatie vraagt betrokkenheid bij de identiteit. Deze is begrenzend
voor de zelfsturing. De spanningsvelden in het werk worden hanteerbaar

78

VRIJ-MOEDIG POSITIE KIEZEN: MOREEL LEIDERSCHAP IN VITALE NETWERKEN

gemaakt vanuit de waarden die in de identiteit besloten liggen. Het
waardenkader toont zich in de wijze waarop de leidinggevende deelneemt aan
de dialogen op de Plek der Moeite. Leiders dienen de organisatie in het
bewaken en ontwikkelen van de identiteit. Zoals ouders er zijn er voor de
kinderen, zo dienen leiders er te zijn voor de organisatie. De organisatie is er
niet om het eigen belang van de leidinggevende te dienen. De kinderen zijn er
namelijk ook niet voor de ouders; bijvoorbeeld om hun gemiste ambities waar
te maken. Leidinggevenden zijn als het ware het ‘oudersysteem’ van de
organisatie. Oudersysteem te zien als de set van normen en waarden die
leidinggevenden bewust of onbewust uitdragen in hun gedrag.
Begrenzen vraagt van leidinggevenden bewustzijn van de morele dimensie: dus
voorbij morele blindheid. Problemen in organisaties zijn zelden alleen maar
technisch, rationeel of economisch. Na bewustzijn is de volgende stap morele
oordeelsvorming. Dan de bereidheid en moed om positie te kiezen in de
dialoog en te handelen conform afspraak. Door zich te engageren in de
operationele dilemma’s biedt de leidinggevende betrokken medewerkers
helderheid over waar de leiding voor staat. 36 In de praktijk tonen zich de
emoties en de spanningsvelden. Door in de spanningsvelden positie te kiezen,
drukken leidinggevenden in de dialogen hun stempel. Dat geeft helderheid over
wat de grenzen zijn die gerespecteerd moeten worden en waar de speelruimte
is. Men weet wat de na te streven waarden en normen zijn. Dit geeft een
moreel oriëntatiepunt waarop medewerkers zich kunnen oriënteren.
Het positie kiezen van de leidinggevende vanuit waarden vraagt twee
verschillende wijzen van sturing. Enerzijds interventies waarin gerefereerd
wordt aan bestaande normen. Normen zijn de uitwerking van abstracte
waarden in gedragsregels. Het is een vorm van feedback sturing. Binnen de
kaders blijven: ‘Live up to standards’. Het is gericht op het corrigeren van
gedrag en het voorkomen van normafwijking. Anderzijds treden leiders ook
sturend op vanuit waarden. Dit is een gerichtheid op het realiseren van
mogelijkheden en idealen. Ze zijn dan ‘feedforward’ gericht: ‘Live into
possibilities’. Het gaat er dan om een kader te ontwikkelen. Het wordt gevoed
door verlangen en het is visie gedreven. In deze processen op de Plek der
Moeite zoeken organisatieleden en leiding naar antwoorden op de vragen:
“Deugt het wat we doen?” en “Deugt de manier waarop we de resultaten
36 Vansina (2013) waarschuwt voor de neiging van managers zich terug te trekken uit de concrete samenwerkingspraktijk. Hij ziet dit
als een van de symptomen van de ‘virtualisering’ in organisaties.
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realiseren”? De leiding zal om een gezonde ontwikkeling mogelijk te maken
zowel sturen met behulp van normen als uitdagen op basis van waarden
(Kouwenhoven, 2013). Het is nodig daarin een belang-stellend leider te zijn
(Nap, 2012). Belang-stellen in de betekenis belangstelling voor de mens maar
ook een belang durven te verdedigen: moreel positie kiezen in een
spanningsveld. Deze helderheid maakt het mogelijk voor medewerkers zich te
committeren aan de waarden en de doelstellingen van de organisatie.
Robertson (2003) heeft het belang aan getoond van veiligheid op basis van
hechting in relatie met de mogelijkheden voor ontwikkeling. Mensen
verkennen mogelijkheden pas als ze zich voldoende geborgen voelen. Hier zien
we dat leidinggevenden voor veiligheid moeten zorgen door én te begrenzen én
ruimte te bieden (Veenbaas & Goudswaard, 2002).
Grenzen geven helderheid over de speelruimte voor de medewerkers. De
begrenzing biedt de ruimte om in de concrete situaties zelfstandig, binnen
marges, te kunnen beslissen. Dit vergt van leiders een aantal activiteiten. Ten
eerste mag gevraagd worden dat er inspirerend richting wordt gegeven vanuit
een eigen doorleefde passie. Het klassieke ‘pathos’. Daarnaast is ook van belang
voldoende ‘ethos’ en ‘logos’ in te brengen. Ethos ontleent de leidinggevende
aan de mate waarin het gedrag gestuurd wordt door gedragen waarden en
normen waarmee de leidinggevende zich heeft verbonden. Geloofwaardigheid
op de morele dimensie ontstaat op basis van deze doorleefde waarden. ‘Logos’
refereert aan de activiteiten waarin leidinggevenden in dialogen en
besluitvormende situaties met kennis van zaken de uitdagingen waar de
organisatie voor staat weet te verbinden met de organisatie waarden en de
ambities en competenties van de mensen daarbinnen. Het zijn activiteiten die
zowel richting geven als begrenzen. In die zin hebben leidinggevenden een
complexe en ook deels paradoxale taak: begrenzen én ruimte geven.
Leidinggevenden dienen daarom scherp te zijn op de verleiding om bij
tegenstem de ruimte voor zelfsturing en vrijmoedig spreken in te perken. Hoe
kun je nu ‘grote’ resultaten verwachten van mensen die je ‘klein’ maakt. De
leidinggevende in het vitale netwerk streeft ernaar in co-creatie met ‘gewone’
mensen ‘buitengewone’ resultaten te leveren.

8.3.

Beloven ...en vergeven

Samenwerken vraagt coördinatie van gedrag en voorspelbaarheid. Maar
interactie tussen mensen is broos door de onvoorspelbaarheid en
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onomkeerbaarheid van handelen. Leidinggevenden hanteren deze broosheid
door zaken te beloven en te vergeven. Beloven en vergeven zijn alleen
betekenisvol binnen de context van een relatie tussen leidinggevenden en
medewerkers.
De onvoorspelbaarheid in samenwerkingsprocessen kan opgevangen worden met
behulp van ‘belofte’. Door iets te beloven neemt de onzekerheid over de
toekomst af. De toekomst wordt als het ware in het domein van het heden
getrokken: “In het heden ligt het verleden. In het nu wat komen gaat” 37. Door
beloften te doen creëren mensen samen ‘eilanden van zekerheid’ en ‘wegwijzers
naar betrouwbaarheid’ (Arendt, 1994).
De onomkeerbaarheid die handelen kenmerkt kan worden gehanteerd door te
vergeven. Als er geen vergeving is in menselijke relaties blijft een fout je eeuwig
achtervolgen. Omdat handelen in het sociale domein altijd resulteert in
misverstanden, onhandigheden, fouten, beschadigingen kan er niet gehandeld
worden zonder ‘gedoe’ (Swieringa & Jansen, 2006). In sociale interactie bestaat
er geen ‘six sigma perfectie’. In organisaties waar de tolerantie voor fouten
gering is zullen mensen als defensiemechanisme veinzen te handelen. Het
handelen wordt zoveel mogelijk afgeschoven op anderen om zo verschoond te
blijven van kritiek. Handelen en het aanpakken van lastige taken wordt riskant
en beklemmend als er geen ruimte is voor ‘vergeven’. Als we slachtoffer blijven
van ons handelen komen we in dezelfde situatie terecht als de
“tovenaarsleerling die de toverspreuk was vergeten om wat hij had ontketend
weer te bezweren” (Arendt, 1994: 235).
Vitaliserend organiseren bouwt op de acceptatie van fouten en de bereidheid te
leren van het handelen. TWO’s zijn niets anders dan overeenstemmingen om
te handelen en op basis van de effecten in een volgende ronde het handelen te
verbeteren.

8.4.

Moreel leiderschap in vitale netwerken

Welke ‘zijnskwaliteiten’ kenmerken leiders in vitale netwerken? Ik belicht er
vier: praktische wijsheid, morele moed, bescheidenheid en emotionele rijpheid.
Praktische wijsheid is de oriëntatie op het voortdurend zoeken van het ‘juiste
midden’ in spanningsvelden in concrete situaties. Vitaliserend organiseren is
gebaseerd op ‘handelen’ en het hanteren van verschil in op de Plek der Moeite.
37
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Het vergt collectieve leerprocessen waarin mensen dat wat tussen hen speelt
evalueren. Het realiseren van TWO’s vraagt praktische wijsheid: phronèsis.
Niet de gerichtheid op één Waarheid maar het vermogen om steeds te zoeken
naar de balans tussen tegenstrijdigheden: het ‘juiste’ midden. Ervaring met dit
proces van voortdurend positie kiezen in spanningsvelden geeft praktische
wijsheid. Een praktisch wijs mens kan terugkijken op een reeks van afwegingen
van conflicterende belangen. De rode draad hierin toont zijn opvattingen en
waarden. Deze consistentie is de bedding voor nieuw morele afwegingen en
richtsnoer voor medewerkers.
Morele moed is een vereiste om te kiezen voor een organisatie die zich richt op
alle betrokkenen van de organisatie: eigenaars, medewerkers, klant en
samenleving. De keuze voor het steward perspectief vraagt moed in een tijd dat
er buitensporig veel aandacht is voor beursgenoteerde ondernemingen met
anonieme aandeelhouders of organisaties onder ‘regie’ van activistische
kapitaalverschaffers. Stewardship vraagt acceptatie van de spanning die het
balanceren van de belangen van de verschillende groepen betrokkenen
inbrengen. Morele moed is ook een vereiste om zorgvuldig positie te kiezen in
het proces om te komen tot moresprudentie. Het faciliteren van een praktijk
van vrijmoedig spreken vraagt tevens de moed te luisteren naar de vrijmoedig
sprekende medewerker en vervolgens zelf de moed te hebben te spreken op
het naast hogere recursieniveau waar de leidinggevende ‘medewerker’ is.
Bescheidenheid zou moeten volgen uit het bewustzijn van relationele autonomie.
Succesvolle mensen mogen trots zijn op hun prestaties als ze ook oog hebben
voor de inbreng van anderen. Een mens heeft geen invloed op het pakketje
‘genetisch’ materiaal dat hij meekrijgt. Talent wordt niet gelijkelijk verdeeld.
Ook het gezin van herkomst, de plek in het gezin en de vroege jeugdervaringen
liggen buiten de invloedsfeer van het individu. Groeit een kind op in een milieu
waar zijn talenten (h)erkent worden en gestimuleerd wordt deze te benutten of
(h)erkent de omgeving het talent niet. Sennett (2010) ontdekte in zijn
onderzoek dat in sommige milieus talent afgunst opriep en dat kinderen, om
geaccepteerd te worden binnen hun milieu, hun talenten miskenden. Talent
werd de bron om gepest en uitgesloten te worden. Prestaties op basis van
meritocratie en de maatschappelijke waardering zijn gelegitimeerd.
Bescheidenheid erkent hoe belangrijk anderen zijn geweest in het realiseren van
succes. De overschatting van zelfontplooiing en economische weerbaarheid
kan resulteren in een gebrek aan respect voor de ander. Sennett (2010)
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signaleert dat de meritocratische ‘elite’ in het flexibele kapitalisme de neiging
heeft het succes geheel toe te schrijven aan eigen prestaties. Dit rechtvaardigt
vervolgens een houding om geen respect te hebben voor degenen die niet
succesvol zijn in termen van economische weerbaarheid. Gebrek aan succes
wordt dan geheel toegeschreven aan gebrek aan inzet en dus eigen falen.
De wereld valt dan uiteen in winnaars en verliezers.
Leidinggevenden drukken hun stempel op de wijze waarop vruchtbaar samen
wordt gewerkt. Van de vier kardinale deugden – wijsheid, matigheid, moed,
rechtvaardigheid - is rechtvaardigheid de deugd die de samenhang
bewerkstelligt. Dit is bij uitstek de taak voor leidinggevenden als oudersysteem
in de organisatie.
Tenslotte integreert de laatste kwaliteit van ‘emotionele rijpheid’ veel van de
bovengenoemde eigenschappen en geeft het richting aan het handelen van de
leidinggevende. Ik versta daaronder niet een statische (eind)toestand van
rijpheid na een fase van onrijpheid. Rijpheid beschouw ik als een continue
bereidheid te reflecteren op eigen gedrag en open staan voor kritiek van
anderen. Emotionele rijpheid is geen toestand maar veeleer een houding waarin
het leven gezien wordt als een zich ontvouwend proces van zelfverwerkelijking.
Het leven ontvouwt zich in interactie met anderen en staat onder invloed van
vele invloeden. Het is fundamenteel relationeel en kwetsbaar omdat het
noodlot kan toeslaan. Emotionele rijpheid vraagt ook dat leidinggevenden
weten om te gaan met de dynamieken die hiërarchische relaties oproepen bij
henzelf en bij medewerkers. Verschil in positie activeert onvermijdelijk
(tegen)afhankelijkheidsgevoelens bij medewerkers ten opzichte van
leidinggevenden. Gebruikelijke patronen zijn hierbij dat medewerkers leiders
bewonderen of vrezen. Leidinggevenden kunnen meegaan in deze verticale
denkfiguur of tegensturen en mensen aanspreken op actorschap vanuit de
horizontale denkfiguur. Dit vraagt dat leidinggevenden zich bewust zijn van
hun eigen manier van omgaan met (tegen)afhankelijkheid in verticale relaties
waarin ze functioneren. Leiders zullen in gespannen situaties terugvallen op
hun aangeleerde manieren uit hun gezin van herkomst. Conflictvermijding,
afschuiven van verantwoordelijkheid of anderen aanvallen behoren tot het
arsenaal van gedragsalternatieven. Leiders dienen inzicht te ontwikkelen in hun
eigen dynamieken. Dit maakt het mogelijk op gezonde manier te interveniëren
in interpersoonlijke dynamieken. Een leider zonder inzicht in zijn eigen
existentiële basis en intra-persoonlijke dynamiek, verliest inspirerend
vermogen. Emotionele rijpheid vraagt acceptatie van eigen kwetsbaarheid en
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eigen onvolmaaktheid. Dit is de bron voor leiders om met compassie om te
gaan met de acceptatie van beperkingen van anderen. Mildheid naar eigen
onvolmaaktheid, maakt mildheid naar anderen mogelijk. Harde afrekening op
resultaten, terwijl de processen die tot de resultaten leiden maar beperkt
beheersbaar zijn, wordt dan onrealistisch. Deze menselijke maat wordt node
gemist in grootschalige organisaties waar tijdelijke en instrumentele relaties de
boventoon vormen. Het is de kwaliteit van de relaties die voor succes zorgt.
Het is juist dat wat erodeert.
Als de ontmoeting ontbreekt in een relatie, dan verliest de relatie zijn waardigheid.
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