Politie editie

BOTTOMUP
O R G A NoIvSerEhReidE N
Bij de

ANNETTE DÖLLE

COLOFON

Idee, Tekst & Vormgeving:
Annette Dölle

Bronnen & Copyleft:

Dit boekje is geschreven onder licentie creative common 4.0.
Dit betekent dat je alles mag delen, mits je ook de bronnen even noemt.
Bij elk hoofdstuk vind je de oorsponkelijke bronnen samen met de evt. aanpassing.

Digitale Bèta Content:
Op Notion (digitale werkplek) vind je aanvullende informatie, links en video's.
bit.ly/notionBUO

De QR-code brengt je o.a. naar contact, Notion, YouTube & een donatieknop.
Je kunt ook via dit adres: https://qrco.de/notionBUO

Met dank aan:
Nationale politie, BlueM, Renzo Hilhorst, Jordie vd Heuvel,
Sanne Hopman, Myrna Zandbergen,

Januari 2021, Amsterdam

INHOUDSOPGAVE
Voor de digitale werkomgeving ga je naar Notion:
bit.ly/notionBUO

01

02

Veldverkenning

Bottom-up in een
hiërarchische
organisatie

03

04

Mindset &
Perspectieven

Initiëren
ipv Plannen

05

06

Reflectief Kapitaal
& Leren-leren

Digitaal
Gereedschap

07

08

Het
Honingraatmodel

Hoe dan?
WERKVORMEN

INLEIDING
Elk project of innovatieve werkwijze kent een ander begin, zelfs als dat binnen
een bureaucratische overheidsorganisatie is. Wie met mensen werkt maakt dit
regelmatig mee - en in mijn geval geef ik zelf ook wel eens een zetje. M.n. in de
publieke ruimte, en tegenwoordig steeds vaker binnen de overheid.
Zo'n start is altijd uniek. Soms komt de aanzet van een individu, een groep, of
zelfs een beleidsstuk (een mooie, perverse paradox). En ook gaat het soms in
aanvang al faliekant de mist in. Dan werkt het op plek A wel, maar ziet plek B er
niks in. Of staakt de bureaucratie de noodzakelijke flow. Dat komt net zo goed
voor, en moeten we realistisch over zijn.
Maar als het gebeurt, gaat er altijd iemand 'aan'. Iemand die ja-maar los laat en
vanuit passie of gedrevenheid meters maakt. Voor wie werktijd geen grens meer
is, en die het hogere doel voor de samenleving ziet. Dat zijn de start-momenten
die niemand in een team ooit nog vergeet. Dat ene aha-moment of inzicht,
waardoor beweging ontstaat.
Bottom-up werken bij de overheid kent andere uitdagingen dan wanneer een
non-profit, sportclub of burger een project of kanteling maakt. Het heeft zowel
voordelen als nadelen, waarbinnen het elke afdeling unieke kansen biedt. De
kunst is om op het juiste moment de kans te zien en op te pakken.
Mixing Modellen
Kenners weten dat het enige juiste model niet bestaat. Er is helaas geen enkele
garantie dat de gekozen methode doet wat het belooft. Niet iedereen houdt van
taco's en tortilla's, sommige mensen hebben liever een Indische rijsttafel. En
voedsel 'door de strot' duwen is zelden een goed idee gebleken. Zodra je met
mensen werkt, krijg je te maken met verschillende smaken en onverwachte
wendingen die niet te plannen zijn (al willen we dat maar al te graag).

Dit is waar veel organisaties en projecten op vast lopen: Bij falen krijgt de
methode het verwijt en komt er een nieuwe. Vervolgens wordt de ene methode
(of medewerker) voor de andere vervangen en hopen ze op betere uitkomsten.
Terwijl het antwoord zit in iets dat geen enkel model ondervangen kan: In de
combinatie van timing, context èn mindset van de medewerkers. Van daaruit
ontstaat slagkracht, adaptiviteit en betrokkenheid.
Wie op atypische wijze, rangloos en vrij van hiërarchie projecten wil creëren, zal
daarom zelf adaptief moeten zijn. En zal zelf moeten investeren: (Sociaal)
innoveren vraagt om (sociaal) investeren.
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Transparantie met behoud van integriteit
Niemand is er bij gebaat als ik hier een idyllisch beeld schets van een projectpicknick waarbij alles vlekkeloos loopt. Maar er een tragedie van maken is ook
niet nodig. De werkelijkheid is een perspectiefkwestie, waarbij je in het moment
ervaringen op doet, van waaruit nieuwe handelingsperspectieven ontstaan.

Uit ervaring begrijp ik maar al te goed dat wie iets nieuws wil doen binnen de
overheid, sowieso beschikt over optimisme en geduld! In dit boekje vind je
daarom vooral uitgangspunten, wetmatigheden, gereedschap en praktische
werkvormen. Het is allerminst de bedoeling een eenduidig antwoord te bieden
op de vraag 'Hoe het moet'. Maar een leidraad neer te leggen die uitnodigt tot
ideeën zodat je onderweg blijft.
Annette Dölle
Ik kwam beroepsmatig al jong in aanraking met contextueel en systemisch
werken met groepen, en bleek daar aardig in te gedijen. Na tientallen projecten
kwam er in 2012 een groter project op mijn pad. En ik wilde wel weten of ik
groepsdynamiek ook opgeschaald kon: Ik initieerde KeepitCleanDay. Een
landelijk zwerfafval-evenement, zonder direct gebruik van geld en papier. Er
deden na acht maanden voorbereiding op 21 september 2012 zo'n 50 duizend
mensen mee in 120 gemeenten. Toen had ik de bottom-up vuurdoop wel gehad.
Ik initieerde daarna UitgesteldeKoffieAmsterdam (mooie lessen!), stap
regelmatig in andere 'wicked' projecten, geef lezingen en leer mensen hoe ze
zelf iets starten. Digitaal gereedschap gebruik ik hierbij als krachtige hefboom.
Met een werkachtergrond in de (ambulante) justitiële hulpverlening en speciaal
onderwijs ligt mijn hart voornamelijk bij het publiek domein.

Heb plezier! Annette Dölle

'ALS JE DENKT DAT JE ALLES WEET
HEB JE NOG VEEL TE LEREN'
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VELDVERKENNING
Veldverkenning klinkt in het Engels een
stuk avontuurlijker: Fieldmapping. Het is
het in kaart brengen van alle aanwezige
data, zodat je daarna optimaal aan de slag
kunt. Het is kijken zonder te oordelen.
Ontdekken waar de kansen, uitdagingen
en leermomenten liggen. Of ze ook
oplichten onderweg, ontdek je pas later.
Da's het risico van de praktijk...
In ieder project/elke organisatie waar ik
binnen wandel, start ik aan de hand van
veldverkenning. Bij aanvang neem je je
hypothese/doel en bedenkt alle vragen en
tegenargumenten die voor kunnen
komen. De antwoorden op die vragen is
de noodzakelijke data.
Om dit te illustreren is een voorbeeld
handig; Als ik bij de politie in een project
de hele organisatie moet bereiken, kijk ik
als eerste naar het organogram. Bij de
politie is dat niet zo overzichtelijk.
Dus maak je je eigen. Ik zie dan dat er zo'n
52k mensen operationeel werken en 11k
mensen ondersteunend. Er zijn 10+1
eenheden. Die +1 is belangrijk. En er zijn
144 basisteams. Stel je voor dat het project
gaat over functieprofielen en
leernetwerken. Dan is het handig om te
weten hoe de arbeidsmobiliteit eruit ziet.
Dat was 2019: 2,3% extern en 10% intern.
Maar een OS'er is er in A t/m F. Dus is die
interne mobiliteit wellicht minder
variërend dan we denken. Zo krijg je
steeds meer scherp nog voor je startte!

Bij Bottom-Up werken doe
je toch maar gewoon wat?
Dat is toch experimenteren,
spelen en creatief zijn?"
Nope.

Veldverkenning heeft als doel om
je een voorspelling te laten zien van
de mogelijke routes binnen de
innovatie transitie of het project.
Vooral bij een bottom-up project
heeft dit waarde.
Werk je top-down? Dan liggen de
lijnen veel meer voor de hand. En
heb je sowieso de functiemacht
(beslissingsbevoegdheid) al aan
boord. Die lost veel voor je op, en
geeft je tegelijk andere
uitdagingen. Bottom-up werk je
voornamelijk vanuit de grondlaag
van de organisatie, en dat vraagt
andere uitgangspunten. Als je weet
dat je naar de bergen gaat, doe je
ook andere schoenen aan dan
wanneer je op het strand blijft...

Mensen onderschatten de waarde van
data bij de start, omdat ze de impact op
lange termijn niet kunnen overzien en
voorvoelen. Maar de rest van zo'n project
heb je zoveel baat bij voorkennis.

BOTTOM-UP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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VELDVERKENNING

WAAR BEGIN JE?
Elk project kent een ander begin, zelfs
als dat binnen een bureaucratische
overheidsorganisatie is. Ik heb
verschillende keren meegemaakt dat
een schooldirecteur alle ruimte aan de
leraren liet en er van daaruit iets begon.
Maar ook hoe een manschap tijdens
een training deelde wat hij wilde.
Binnen politie liep ik mee met een
traject waar de teamchef ruimte gaf
aan medewerkers om het team
opnieuw vorm te geven. Soms waren
het individuen, soms waren het
groepen, soms was het een beleidsstuk.
En soms ging het in aanvang al mis.
Dan was er niks. Dat gebeurde ook.
Maar altijd was er iemand die 'aan'
ging. Die ja-maar los liet en vanuit
passie of gedrevenheid meters maakte.
Voor wie werktijd geen grens meer was,
en die het hogere doel voor de
samenleving zag.

ALLES IS CONTEXT
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Veld-verkennen is niets
anders dan de schuur
inlopen om te kijken
welk gereedschap en
materiaal je hebt. Pas
daarna kun je beginnen
met bouwen, óf
ontdekken dat je nog
even langs de
bouwmarkt moet...

VELDVERKENNING MET
EEN TEAM
Met een team is veldverkenning
net zo handig te doen. Pak het
Causaal Diagram (Hans
Vermaak) en neem ruim de tijd
om het veld te onderzoeken.
Ik differentieer in werkvormen
met een team als ik dit diagram
gebruik.: Vrij associeren, tekenen,
gummen, strepen, bezinken &
ontdekken. Tot we een unieke
route gevonden hebben.

www.annettedolle.nl |
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BOTTOM-UP IN EEN
HIERARCHISCHE ORGANISATIE

GERUST
STELLEN

VRAGEN
STELLEN

WERKEN
BINNEN EEN
HIERARCHISCHE
ORGANISATIE

In een hiërarchische organisatie speelt functiemacht een vanzelfsprekende rol.
Daar tegen 'vechten' is naïef. ga er liever compassioneel en handig mee
omgaan: Liefdevol dansen met de regels en uitgaan van het goede. Mensen zijn
mensen, ook onder een uniform.
De ex-gedetineerde cliënten waar ik vroeger mee werkte, legden me graag uit
hoe ik met verschillende rangen bij de politie moest omgaan. Vast niet
onbekend. En net zoals dit soort aannames op straat spelen, komt het
organisatorisch ook voor. Kijk daarom altijd net even iets verder en heb respect
voor ieders plek in het geheel: Je bent niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

GERUST STELLEN VERSUS VRAGEN STELLEN
Medewerkers in een hogere functie hebben vanzelfsprekend meer
beslissingsbevoegdheid. Ik kom vaak tegen dat daar soms wat blasé over
gedaan wordt. Dat kan, maar realiseer je dat zij een eindverantwoording
afleggen - zelfs wanneer ze de beslissing uit handen geven aan het team. Op
het moment dat je bottom-up gaat werken heb je daarom juist een
communicatieplicht naar de persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt.
Zelfs als je die niet dagelijks spreekt.
Om wederkerig vertrouwen te houden is er zowel op de vloer als in de 'top' iets
nodig: De aansturing heeft kennis, data en informatie nodig om het goede te
blijven doen en het project te blijven steunen. De vloer heeft vragen nodig om
zijn stem te laten horen, en daadkracht in te zetten. Houd elkaar op de hoogte!

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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BOTTOM-UP IN EEN
HIERARCHISCHE ORGANISATIE

REGELS, REGULATIE & DIGITALE BESCHERMING
Het is vast geen geheim voor wie de maatschappelijke instituties wil bewegen.
Zodra het project vleugels krijgt en bureaucratie om de hoek komt kijken volgt
de zin: 'Dit mag niet'. En: 'Bij ons kan dat niet, want alles is beveiligd'. Uit
ervaring kan ik zeggen: Het meeste kan wèl. Al moet ik daar ook direct aan
toevoegen dat je geduld moet meenemen. Ooit ben ik weken bezig geweest
een IT-afdeling uit te leggen dat wordpress-sites veilig zijn. Natuurlijk begrijp ik
dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar moet je bij de pakken
neerzitten als je de doorgang wordt ontzegd? Nee. Zeker niet.
Dit kun je o.a. doen:
Route 1. Collectieve kracht.
Het is een favoriete route voor wie
gelooft in de kracht van teams. Als je
dat voor het Goede inzet kun je
wonderen creëren.
Wat je doet: Je deelt het obstakel met
teamleden en collegae. Verzamelt
ieders stem en content, gaat naar een
leidinggevende en legt het obstakel
objectief voor. Objectiviteit is
belangrijk. Je wilt niemand in een
moeilijke situatie brengen. Je wilt
enkel doorgang.
Route 3. Informeel creëren, formeel
implementeren
De meest pragmatische: Als de
organisatie digitaal enorm beveiligd is,
dan bouw / leer / ontwikkel / regel je
het stukje dat je nodig hebt informeel.
En voegt het daarna formeel toe.
Wat je doet: Bijv. het halen van een
certificaat kun je informeel, al is een
drone-licentie fixen complexer. Mèt
certficitaat is het wel makkelijker
overtuigen. Dit geldt ook voor alle
creatieve tools (Zie verder: Digitaal
Gereedschap)
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De regels zijn ooit
bedoeld om te
beschermen. Niet om te
beperken. Verwijderen is
complex, dans met ze.

Route 2. Naar de OR
Mijn minst favoriete route, maar
het is belangrijk hem te noemen.
Als een project een win-win-win
situatie voor de gehele organisatie
creëert, en de leidinggevende kan
je niet helpen, dan is er de OR.
Wat je doet: Je deelt je obstakel
op papier. Zorg dat dat objectief is
en enkel vanuit feiten. Dit deel je
met OR. En je wacht af.
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BOTTOM-UP IN EEN
HIERARCHISCHE ORGANISATIE

RESPECT VOOR RITME

DE MAGIE VAN WUWEI

Alles heeft zijn eigen tijd. Al weten
we dit, toch hebben we onze
organisaties zo strak ingericht dat wíj
denken te kunnen bepalen hoe elke
schakel loopt. Maar: Wie met mensen
werkt, werkt met onverwachte
wendingen.
Ik gebruik daarom het woord ritme
ipv tempo. Dat is beter behapbaar,
zeker in het publiek domein waar
iedereen de ritmes van de
samenleving ook her-kent.

WuWei betekent 'doen door niets te
doen'. Het is geen werkvorm. Eerder
een vaardigheid die je onder de knie
moet krijgen, om hem daarna slim in
te kunnen zetten. Strategisch en
tactisch handelen heeft er een nauw
verwantschap mee, maar dat klinkt
een stuk minder charmant dan
WuWei.
Als je bureaucratisch gedoe weghaalt,
ontstaat er onherroepelijk menselijk
gedoe. Je komt elkaar letterlijk tegen,
want de kaders ontbreken. Die moet je
nu zelf ontwerpen. Op zo'n moment
vallen mensen vaak terug op oude
patronen. WuWei nodigt uit om even
niks te doen, los te laten. Zodat het
proces zichzelf kan hervatten. Dit is
complex, maar zeer waardevol!

Het momentum voor iets ontstaat
door ontelbare factoren: Door de
activiteit ervoor, processen van de
gesprekspartner en de volgorde der
dingen. Neem verantwoordelijkheid
over de ruimte die de ander vraagt
èn die je neemt voor jezelf.

HET MOMENT

IK

IK

WIJ

IK

DE CONTEXT & OMGEVING
Wie zijn er aanwezig?
Waar speelt het gesprek zich af?
Wat is het momentum?

De kracht van timing! Veel factoren spelen
een rol als je iets voor elkaar wilt krijgen. Heb
respect en tact voor het momentum en de
mensen. Als je je doel wilt halen, begin je
met het zien van de ander.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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BOTTOM-UP IN EEN
HIERARCHISCHE ORGANISATIE

UNCONFERENCES, OPEN SPACE & WERELDCAFE'S
In een notendop de uitleg over een organisatie-wereld die al decennia bestaat,
maar langzaam doorsijpelt naar de overheid... Met name vanuit de ecologische
èn tech-communities. Maar ook in traditionele vernieuwingsstromingen van het
onderwijs kom je deze organisatie-vormen tegen. Hieronder een korte uitleg.
Laat Google de rest aan je vertellen!

4 REGELS
Wie er komt, zijn de juiste
mensen.
Wat er gebeurt, is het enige
juiste dat kon gebeuren.
Wanneer het begint, is het
goede moment
Het stopt als het klaar is.

1 WET
Als je ergens bent, waar je voor
jezelf èn dus voor de groep, niet
van toegevoegde waarde bent,
moet je je voeten gebruiken om
daar te komen waar dat wel zo is..

Dragon Dreaming Project
Design zet de principes van OST
en Unconference methodisch in
om projecten te bouwen. Niet
door conferenties, maar door
community. Het vindt oorsprong in
Australië (jaren 80), waar het via
ecologische communities ism
Aborigine tribes ontwikkeld is.

Open Space Technologie (Harrison
Owen) is de bakermat van veel variaties
(jaren 60/70). OST kent 4 regels + 1 wet
(zie links). Bezoekers aan een
traditionele conferentie vonden de
koffie-breaks het meest waardevol, dus
draaide Owen alles om en
organiseerde één grote koffiebreak!
Unconferences gaan een stapje verder.
Opgezet door Sara Winge en Tim
O'Reilly. Omdat Winge een leerling van
Owen was, werd OST er vanzelf in mee
genomen. Een Unconference is
deelnemer-gedreven, wat wil zeggen
dat de deelnemers alles dragen. De
organisatie komt ter plekke tot stand:
Bij aanvang deelt iedereen welke
workshop hij geven wil. Met stickers
geef je aan wat je volgen wilt. De
workshops met de meeste stickers
worden gegeven.
Worldcafé is een praktische werkvorm
waarbij je in een korte tijd van alle
deelnemers ideeën kunt ophalen.
Mensen wisselen per tijdseenheid van
tafel, terwijl de ideeën achter blijven op
het beschreven tafelkleed. Het is een
vorm waarbij het ego sneuvelt en de
beste vondsten overeind blijven!

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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MINDSET & PERSPECTIEF

Het is één de meest gestelde vraag aan mensen
die grote projecten initieerden: Hoe ging je om
met weerstand? Zo ook aan mij. Hoe ik
vijftigduizend mensen mobiliseerde om op
dezelfde dag zwerfafval op te ruimen. 'Hóe dan?'
willen mensen weten. Daarna vragen ze direct
hoe ik het volhield en met weerstand omging.

"It takes
some magic
to change shit
into flowers"

Het is antwoord is 'niet': Ik ging niet met weerstand om. Ik liep er omheen,
onderdoor, achterlangs. Het maakte niet uit, ik verzon wel iets. Uithuilen deed ik
bij vrienden. En juichen ook. Soms wedde ik tussendoor op zes paarden gelijk,
omdat er altijd wel eentje hapt. En als je zonder geld wedt, win je altijd.
Je omgang met weerstand bepaalt voor een groot deel de opbrengst. Je
mindset over complexe zaken, de breinruimte die je hebt om verschillende
perspectieven te kunnen zien. Zelfs het hebben van succes of falen wordt
relatief als je in staat bent om jezelf los te maken van de situatie. Relativiteit
treedt op en zet zich ongemerkt om in kracht.
Wil je innovatieve transities bewerkstelligen bij de overheid, dan moet je niet
alleen over optimisme en geduld beschikken, maar ook bereid zijn op het
goede moment te spreken en te zwijgen. Natuurlijk komt er weerstand, dat
hoort bij ontwikkeling. Als het eenvoudig was geweest, was het allang gelukt.

Vertrouw je data.

Verwacht hulp uit onverwachte hoek

Bij tegenwind heb je baat bij
de veldverkenning. Feitelijke
argumenten geven je ruimte
om even adem te halen

Dit is bijna een wetmatigheid. Je
goede vrienden of collegae zijn je
steun, maar het ontbrekende antwoord
komt vaak uit onverwachte hoek. Als je
er open voor staat.

Accepteer je gevoelens
en de uiting ervan.

Wat vertraging lijkt,
is soms een verborgen versnelling.

Ik ben van de school waar je voelen
mag. Ik weet dat dit niet overal zo is.
Maar als je kunt uitleggen dat gevoel
de feiten aanvult, lukt het vaak prima
er ruimte voor te maken.

Zeg nee als je nee wilt zeggen.
Niet elk aanbod is geschikt voor
je project. Niet elke ja levert
vooruitgang op.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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MINDSET & PERSPECTIEF

"Werken vanuit de uitnodiging: Niet 'moeten' maar
'mogen' zet een hefboom op je draagvlak."

Werken vanuit de uitnodiging vindt iedereen altijd prachtig klinken. En dat is het
ook! Tot je er aan toevoegt dat een uitnodiging betekent dat er ook geweigerd
mag worden. Dan wordt het plots een ander verhaal. Ja maar, en hoe dan...
Laten we voorop stellen dat gedwongen bottom-up organiseren een perverse
paradox in zich draagt (ik moet er zelf altijd erg om lachen). Bottom-up werken
is namelijk ooit ontstaan met het doel meer draagvlak te creëren. Medewerkers
ervaren meer betrokkenheid als ze mogen meedenken. Mits... je echt luistert en
iets dóet met de inhoud. Dat laatste creëert vaak spanning met politiekbestuurlijke lijnen. De kunst is een win-win te vinden tussen bestuur en vloer.
Zo is me meermaals ingefluisterd dat hierdoor o.a. medewerkersparticipatie
soms net-niet werkt. Zodra je iets gekaderd oplegt onder het motto van bottomup werken, maar je doet het niet, beland je in een incongruente situatie. Niets
ten nadele van alle goede intenties. Dit is oefenen! Voor iedereen.
Tip 1: Accepteer een 'nee' maar blijf
wel uitnodigen

Tip 2: Focus op de mensen die wèl
willen ipv de nee-zeggers.

Nee-zeggers zijn vaak mensen die
emotie in zich dragen dat eerder niet
erkend is. Daar kun je een paar dingen
mee doen, waarvan negeren de
slechtste is... De nieuwe-nee is
eigenlijk een oude-nee die
doorsukkelt in het heden. Maar je hebt
niet altijd tijd om in dr. Phil show te
belanden. Dus ga je er
oplossingsgericht mee om. Dit is hun
verantwoording, en daar laat je hem
ook: Benoem wat je waarneemt,
benoem dat je het begrijpt, benoem
waar de verantwoordelijkheid ligt,
benoem dat je helpen wilt, maar dat
het niet het werk mag dwarsbomen.

Nadat je benoemt hebt dat je het
oude negatieve gevoel begrijpt,
laat je los en ga je door op de
positieve route, met de positieve
medewerkers.
Als een nee-zegger in negativiteit
wil blijven hangen is dat prima, tót
het werk gedwarsboomd wordt.
Zodra dat gebeurt ontstaat er een
andere lijn, waarbij het uiteindelijk
zo kan lopen dat wegen moeten
scheiden.
Vanuit een uitnodiging werken
betekent dus niet dat je elk gedrag
goedkeurt.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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INITIËREN IN PLAATS VAN PLANNEN

'Je krijgt de meeste
projecten niet voor
elkaar zonder een
paar middelvingers
onderweg'

Het complexe van grote overheidsorganisaties is
dat we incidenteel denkfouten maken, die ons
uiteindelijk weeffouten in het systeem opleveren.
Dit zou niet erg zijn als we op tijd zouden
communiceren. Maar helaas doen we dat te
weinig (lees: communiceren is iets anders dan
vergaderen). 'Trekt wel weer bij...' denken we. Of
'Dat regelen ze na mij wel..' Maar voor je het
weet is het heersende gedragscultuur geworden.

Eén van die weeffouten is de volgende: We stoppen goede ideeën direct in een
plan. Met kaders en opbrengsteisen. We voegen er KPI's en opleverdata aan toe,
om vervolgens aan de slag te gaan. Halverwege lopen we vast omdat ons plan
niet aansluit bij de werkelijkheid. Dan geven we de uitvoerenden, methode of
maatschappij de 'schuld'. In plaats van kort terug te gaan naar de start en het
plan bij te schaven, voeren we de druk op. Conclusie: Stress. Bovendien is er
belastinggeld het raam uit gegooid.
Dit komt niet door gebrek aan tijd of middelen, maar omdat de energie
voortdurend stagneert. Te hoge druk levert verlamming op. Is het je wel eens
opgevallen dat niemand meer naar de klok kijkt als het proces stroomt?
Iedereen herkent de werking van druk: Ouders die pushten, bazen met
dreigementen, geliefden met verwachtingen en ga zo maar door. We stonden
allemaal wel eens onder druk. En weten allemaal dat dat uiteindelijk niet werkt.
HOE INITIEER JE EEN BOTTOM-UP PROCES
TERWIJL JE ALS LEIDINGGEVENDE OOK DRUK VOELT?

Ieder mens gedijt het best in een taak die hem
natuurlijk ligt. Alleen... weten we dat vaak niet van
onszelf. Door de cultuur waarin we leven hebben
we dingen aangeleerd. Het was ooit handig, maar
wellicht nu niet meer... Helemaal niet erg!

Initiëren is het
organisch creëren
van taakgerichte
handelingen,
zonder dat je er een
hek omheen zet

Maar wil je als leidinggevende dat mensen dichter bij hun natuurlijke
kwaliteiten komen? Dan zul je moeten helpen. Dit doe je vooral door een aantal
dingen consequent níet te doen. Waaronder ingrijpen als het fout gaat: Je
benoemt, maar stelt open vragen in plaats van controlerende vragen. Het
proberen waard! Met vrijheid komt verantwoordelijkheid, voor elke medewerker.
En mensen vóelen het als er controlerend interesse getoond word. Zelfs als ze
het niet direct kunnen benoemen.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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INITIËREN IN PLAATS VAN PLANNEN

'Wetmatigheid: Als het team gelukkig is, heeft het project succes'.

Met vrijheid komt verantwoordelijkheid:
Het zijn tegengestelde waarden, en dit
is exact de reden waarom het ons vaak
van nature niet lukt. Als je er mee
opgegroeid bent past het als gegoten,
maar de meerderheid van ons is dat
niet. Daardoor is het lastig om gedeeld
eigenaarschap over het team of project
te ervaren. Verantwoordelijkheid kan
dan als druk voelen. Weinig vertrouwen
of ruimte vanuit de omgeving helpt dan
zeker niet mee.
Wil je vanuit initiatie werken in plaats
vanuit een koud plan? Dan begin je bij
de menselijke maat. Huh? Ja.
Ogenschijnlijk levert het je geen
resultaat op, maar dat is gewenning.
Zodra je de kracht ontdekt van
mensgericht werken, ervaar je hoeveel
sneller je op termijn gaat met een team.
Een voorbeeld: Elke training/project
besteed ik het timemanagement uit
aan iemand in de groep. Als ik dit van
tevoren vraag, staat er iemand op die
dènkt dat hij er goed in is. Meestal wil
hij enkel meer controle over het
proces, en dan is tijd een leuk ding om
te hebben. Om dit te voorkomen zet ik
een zandloper neer - zonder uitleg. Als
het leeg is doe ik niks. Ik wacht. Als er
lang niks mee gebeurt draai ik hem 1x
om. Tot hij weer leeg is. Er komt áltijd
iemand die hem daarna omdraait. En
daarna weer. Negen van de 10x is het
dezelfde persoon. En dát is onze
natuurlijke time-keeper.
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID

Aan het einde van het leven
onthouden mensen het gevoel dat
ze ergens bij hadden, en niet het
evenement zelf. Het is daarom niet
tijdmanagement waar we op
moeten monitoren, maar
energiemanagement.
'Het antwoord is zo eenvoudig dat
we het vaak over het hoofd zien
(Occam's Razor effect): Energieeffectiviteit is voor iedereen radicaal
anders. Zolang we dit niet erkennen
binnen teamwerk, zullen er
strubbelingen blijven en verdwijnt
langzaam de autonomie van de
betrokkenen. Als iemand zijn taken
niet doet (één van de meest
voorkomende situaties) en klaagt
over tijd gebrek, dan is er dus iets
anders aan de hand dan tijdgebrek.

'We meten het succes van
onze projecten en werk
verkeerd. Niet tijd is de
essentiële parameter
maar energie.'
|
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FERDINAND CHEVAL
van postbode tot
paleisbouwer

'I SAID TO MYSELF: SINCE
NATURE IS WILLING TO
DO THE SCULPTURE, I
WILL DO THE MASONRY
AND ARCHITECTURE'

Eén van de mooiste initiatieverhalen is dat van Ferdinand Cheval. Hij leefde
eind 19e eeuw in het Franse Hauterives en was daar postbode. Dagelijks
bracht hij kaarten van over de hele wereld rond, bij de mensen op het
platteland. Tijdens zijn dagelijkse route verzamelde Ferdinand stenen. Het
verhaal wil dat dit begon, nadat hij over eentje gestruikeld was. De
verzameling leidde naar de bouw van een prachtig paleis: Palais Idéal. 33 jaar
bouwde hij er aan. Van 1879 tot 1912. Een paleis dat letterlijk steen voor steen
ontstond.
Ferdinand metselde eigenhandig het paleis tot het laatste torentje stond. In
bouwstijlen geïnspireerd op de prachtige ansichtkaarten die hij bezorgde. En
ja, iedereen verklaarde hem voor gek. Toch bouwde hij door. In 1924 overleed
hij. 25 jaar voordat het paleis in 1969 werd uitgeroepen tot Nationaal
monument. Jaarlijks trekt het nog steeds duizenden bezoekers...

Spinvis maakt met Bente
Hamel een prachtig
hoorspel over het verhaal
van Ferdinand. Het heet 'Het
Hoofd van Ferdinand Cheval'

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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REFLECTIEF KAPITAAL & LEREN-LEREN

We weten ondertussen dat er meer is tussen hemel
en aarde dan enkel KPI's, deadlines,
capaciteitsvraagstukken en oplever eisen. Meer naar
de menselijke maat luisteren is daarin ábsoluut niet
nieuw. Wat niet zo vaak meegenomen wordt, is de
tijd die het vraagt om zowel mentaal als emotioneel
te 'ontkoppelen' na een zwaar operationeel incident.
M.i. ligt hier echter juist in het veiligheidsdomein een
discrepantie tussen operatie èn organisatie. Er
ontstaat frictie in het brein als je te snel schakelen
moet tussen A en B. De uitdaging ligt in het feitelijke
besef dat íedereen op een andere manier 'ontkoppelt'

Reflectief
Kapitaal: Beschik
je over de juiste
vaardigheden om
zowel ingezoomd
als uitgezoomd,
objectief naar
jezelf te kunnen
kijken?

Het Instituut voor Psychotrauma (IVP) legde me in 2019 uit dat het direct na
een incident beter is om enkel technisch te de-briefen, en een paar dagen later
emotioneel. Zo heeft het zelfregulerend systeem van de betrokkene kans om te
herstellen voordat er geïntervenieerd wordt. Pas daarna zijn er indicatoren
zichtbaar over evt. ptss-klachten.
De operationele medewerkers begrijpen dit van nature - Je ontwikkelt het
vanzelf na je eerste incidenten. De kantoor- en bureaumedewerkers hebben dit
nooit doorvoeld, en het ontbreekt vaak onbedoeld aan kennis. Wat oké is - het
is immers geen wedstrijd! Maar... als er iets meer psychologie-pathologische
kennis aan beide kanten zou zijn, dan kan de operatie uitleggen hoe een
verwerkingsproces verloopt, en kan de organisatie ruimte bieden. Hier stokt het
vaak. Niet in intentie of gemaakt beleid. Maar in de praktische uitvoering.

HOE KUN JE MENSEN HIERIN ZELFBEWUSTER MAKEN?
Door wederom terug te gaan naar autonomie en
gedeeld eigenaarschap over de maatschappelijke
opgave. Het zelfregulerend vermogen heeft baat bij
die autonomie, en vraagt een stimulus.
Ik vat dit samen in Reflectief Kapitaal. In hoeverre
iemand in staat is om zijn zelfregulerend vermogen
aan te spreken, en over de juiste vaardigheden te
beschikken om zowel ingezoomd, als uitgezoomd
naar zichzelf te kunnen kijken.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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KAPITAALSOORTEN IN EEN NOTENDOP
Kapitaal is er in soorten en maten. De
bekendste is ons monetaire kapitaal,
anders gezegd: Geld. We ruilen het voor
producten of diensten en zo duiden we
onze welvaart en welzijn. Maar welvaart
is op meerdere manieren te duiden èn
zelfs te ruilen. Verschillende soorten
Kapitaal kunnen je ver brengen als je in
staat bent om over de grenzen van
materie heen te kijken.
Als ik bijv. als enige in de straat een
ladder heb, en anderen hebben een
ladder nodig, dan stijgt mijn waarde als
goede buurtbewoner. Ditzelfde werkt
zo als ik veel vrienden heb, of een groot
netwerk dat helpen wil als het nodig is.
Dit vatten we in Sociaal Kapitaal. Je
kunt het zien als goodwill of gunfactor.

Simpel gezegd: Wie veel sociaal
kapitaal heeft, krijgt sneller korting
op de markt Een andere kapitaalsoort is Cultureel kapitaal. Dit
wordt vaak verdeeld in 'hoge en
'lage' kunst. Als je dit koppelt aan
Economisch Kapitaal kom je er al
snel achter hoe de lijnen in een
netwerk lopen.
Binnen sociologie en antropologie
wordt veel naar kapitaalsoorten
gekeken om groepsgedrag te
begrijpen. Al is dit voor de meeste
mensen gewoon 'common
knowledge' - Toch is het handig
het te kunnen abstraheren. Het
kan je helpen strategische
processen beter te doorzien.

REFLECTIEF KAPITAAL IN DE 21STE EEUW
In deze tijd - waar digitalisering een parallelle wereld creëert - is vooral sociaal
kapitaal belangrijk. Mits het oprecht is. Door alle verbindingen wordt er steeds
meer van de 'mens' als sociaal wezen gevraagd. Waar ligt onze waarde ten
tijde van de netwerk- en informatiesamenleving? Wat zijn noodzakelijke
vaardigheden en attitudes in de 21ste eeuw?
Om goed mee te kunnen bewegen ligt er iets vóór. Want hoe verwerf je sociaal
kapitaal? Hoe bouw je vaardigheden op die bijdragen aan je sociale welzijn.
O.a. door reflectief en goed te kunnen monitoren op jezelf. Dit is voor iedereen
trainbaar (!) Om die reden is het belangrijk om ook je metacognitieve kennis te
upgraden - zo kun je meer gelaagd reflecteren. Zo kun je zowel ingezoomd
(micro) als uitgezoomd (macro) naar jezelf leren kijken. Wie als verbinder,
vernieuwer of aanjager aan de slag wil, zal moeten investeren in zijn eigen
proces. Sociaal kapitaal ontstaat namelijk enkel als je vanuit
onvoorwaardelijkheid verbindt en helpt, anders heet het een transactie.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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OP WELKE MANIEREN VERWERF JE REFLECTIEF KAPITAAL?
A book read by a
thousand people, is a
thousand people book.
Iedereen vindt op zijn
eigen moment de juiste
content. Dat kan
tegenwoordig zeer gericht
gratis: Via internet. Neem
je tijd en blijf leren.

METACOGNITIEVE
KENNIS

No man is an Island.
Delen is noodzakelijk
om opgedane kennis,
vaardigheden en
attitude te integreren,
en tevens werkbaar te
maken bij de dagelijkse
dingen. door te delen,
wordt het geleerde
toepasbaar.

COMMUNICATIEF
DELEN

EMOTIONEEL
BESCHOUWEN

MENTAAL
MONITOREN
Quality is not an act, it is a
habitat. Het is niet wát je
leest, maar wat je er mee doet.
Je moet eerst kennis
verwerven, dan verwerken
voordat het een plek in je
mentale systeem kan krijgen.
Dan is het eigen. Dit doe je
door te monitoren: dat kan
digitaal, denkend, of journal.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID

If you are not in the arena
getting your ass kicked, I'm
not interested in your
feedback. Deze quote laat
scherp zien waarom het
belangrijk is dit solitair te
doen. Níemand gaat over
jouw gevoelsleven, dus
moet je de regie zelf
pakken en het eerlijk
beschouwen, ten opzichte
van jezelf.
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GEHEUGENKUNST, SYNESTHESIE & MNEMONICS
Nee, Mnemonics zijn geen variant op dumplings of samosas, maar
geheugensteuntjes die helpen om iets te onthouden. Symbolen, kleuren,
muziek of andere ezelbruggetjes zijn allemaal Mnemonics. Geheugenkunst!
Synesthesie is een neurologisch fenomeen dat ervoor zorgt dat mnemonics
direct ontstaan in het brein. Wie synesthesie heeft hoeft geen bewuste actie te
ondernemen om zintuigelijke waarnemingen te koppelen. Dat gaat vanzelf.
Voorbeelden van Mnemonics: TVTAS | elke knokkel een 31-maand | SEXY
FOKSCHAAP | Op in het Oosten Weg in het Westen | Voor-jaar = Klok Voor-uit |
Eet Alle Dagen Grote Borden Eten

Amygdala =
brug tussen emotie
& je geheugen

Hippocampus (visueel
zeepaardje) =
de brug korte & lange
termijn geheugen

Maar waarom iets onthouden als je alles op kunt zoeken? We hebben immers
een web vol kennis! En daar zitten ze niet ver vanaf. Echter, je persoonlijke
kennismangament regel je nog steeds zelf. Een beetje geheugen is daarom
best handig. Niet alleen om kennis te kunnen reproduceren, maar des te
meer om verbanden te leggen, analyses te maken en eigen aha-momenten
om te zetten in snel en slim gedrag. Dit kan zowel in je korte- als in je lange
termijn geheugen. Mnemonics worden opgeslagen in het lange termijn
geheugen. Dat is te verdelen in een expliciet en een impliciet deel.
Expliciet = wat je bewust onthoudt zoals naamplaatsen en rekensommen
Impliciet = wat je automatiseren moet om te kunnen onthouden. Zoals
gedrag en vaardigheden.
GEDACHTENEXPERIMENT
'Zet verschillende zintuigen eens in op plekken
waar je normaliter op de automaat gaat.
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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DE FEYNMAN TECHNIEK: Leren door het uit te leggen
Richard Feynman (1918 - 1988) was een Nobelprijswinnende natuurkundige (en
synesthesist) die zichzelf voortdurende tot leren aanzette. Hij gebruikte daarbij
een techniek die wijdverspreid bekend is: Als je iets niet aan een kind kunt
uitleggen, begrijp je het concept niet. Deze techniek hielp hem tegelijk om
zijn geheugen te trainen.
Feynman gebruikte daarvoor een notitieboekje waarin hij de 'dingen' opschreef
die hij nog niet wist. Hij ging er expliciet niet van uit dat hij voortdurend
intrinsiek gemotiveerd was, maar hielp zichzelf door tools te gebruiken die
hem er aan herinnerden (!) Verzamel je eigen Reflectief Kapitaal door het
besef dat je je eigen grootste leraar bent. Pak je nieuwsgierigheid op, zoek
tools en begin.

1. Pak een vel papier en beschrijf het 'item'
alsof je het aan een kind uitlegt.
Belangrijk: Vind je eigen taal!
2. Ga terug naar de bron om de stukken
die je niet goed uitgelegd kreeg

WHAT I CANNOT
CREATE, I DON'T
UNDERSTAND.

opnieuw te begrijpen. En op te schrijven.
3. Verfijn je tekst tot het een verhaal is!

SHERESHEVSKY (1886 - 1958)
Hoe een journalist de beste Mnemonist ter wereld werd: Dit succes gaat
vooral over de Russische neuropsycholoog Alexander Luria die Solomon
Shereshevsky - patiënt 'S' - ruim 30 jaar bestudeerde. Luria correspondeerde
daarbij o.a. met Freud en Vygotsky.
'S' was journalist en onthield alles zonder notities. Dit viel uiteraard op bij de
omgeving. Luria onderzocht hem en ontdekte hoe 'S' zijn brein werkte.
Shereshevsky onthield alles door synesthesie: Een neurologisch verschijnsel
waarbij 'ezelsbruggetjes' vanzelf verschijnen aan de hand van waarnemingen
en feiten daardoor blijven hangen.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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BENJAMIN BLOOM'S TAXONOMIE
De taxonomie van Bloom is perfect om motivatie te traceren tijdens projecten.
Dit kan zowel individueel als groepsgewijs. Niet elke medewerker hoeft
voortdurend 100% 'aan' te staan en bij alle elementen betrokken te zijn. Door
dit bewust te maken bij mensen (in teams en organisatie) ontstaat er
wederzijds begrip, en tegelijk ruimte voor variatie en het eigen ritme.
Bloom's taxonomie gaat in oorsprong over soorten (6 stuks) leergedrag - niet
direct over motivatie. Benjamin Bloom & Co. beschreven in 1953 de zes
deelelementen als leer- en denkvaardigheden. Maar dit schema werkt ook erg
goed om motivatieniveaus te duiden. Wil je nieuwe kennis, vaardigheden of
situaties enkel onthouden (1), begrijpen (2), toepassen (3), evalueren (4),
analyseren (5) of er zelfs iets nieuws bij creëren (6)?

LAGE & HOGE ORDE?
De ontwikkeling van deze taxonomie werd over een paar jaar uitgesmeerd
('49-'53). Uiteindelijk kwam er pas in 1956 een duidelijke uitspraak. Daar zat
zorgvuldigheid in... Wat Bloom & co. echter niet voorzagen was dat iemand
hun horizontale model in een piramide zou zetten en er zelfs 'lage' en 'hoge'
orde aan zou koppelen. Voor Bloom & co. was alles gelijkwaardig. Zo gebruik
ik het zelf ook. Elke vaardigheid heeft zijn eigen functie, op het eigen moment

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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aanname /
wens /
mindset

uitvoering
projectide
e

DUBBELE FEEDBACKLOOP

ANNETTE DÖLLE

uitkomst /
uitslag /
resultaat

ENKELE FEEDBACKLOOP

"VERGEET DE ENKELE FEEDBACKLOOP, GA VOOR DE DUBBELE"
Een enkele feedbackloop blikt
terug op het verloop van het
projectproces:
Hoe is het gegaan? Hadden we
genoeg mankracht? Was de
materie op orde? Waar zaten
hobbels in het proces? Wat
zouden we nu anders doen? Wat
zouden we nogmaals doen? Wat
zouden we sterker aanzetten?

Een dubbele feedbackloop gaat
terug naar het begin. Naar de
initiatie:
Hebben we de juiste vraag gesteld?
Was dit project het antwoord op wat
we wilden? Heb ik de juiste
beslissing gemaakt hier aan mee te
doen? Wat was kenmerkend aan de
start? Welke voorbereiding lag er
aan ten grondslag

Een dubbele feedback heeft vooral impact als je hem eerst individueel doet
- ieder voor zichzelf, om tot eerlijke reflectie te komen. Ongecensureerd.
Daarna wissel je in gesprek uit, zodat je nog meer associaties en ahamomenten genereert. Om de inzichten tot slot in het hele team te delen en
er collectief winst uit te halen.

"EEN DUBBELE FEEDBACKLOOP VERDUBBELT JE (IN)ZICHT"

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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DIGITAAL GEREEDSCHAP

Voor het digitale gereedschap dat ik gebruik moet credits naar de
zelfstandig ondernemers waar ik mee omga. Uiteraard kwam ik solo ook
genoeg tegen, maar de interactie met anderen zorgde voor de waarde. Ik
raad dan ook iedereen bij de overheid aan om blogs van ondernemers te
volgen. Onderschat niet de snelheid waarmee zij (door ondernemerschap)
nieuwe digitale vindingen doen en voor de troepen uitlopen. Als je digitale
wendbaarheid zoekt, moet je bij zelfstandigen zijn.

Digitaal gereedschap is dé krachtigste
hefboom voor elk project. Of het nou
binnen of buiten de overheid gebeurt, door
digitale trucs kun je zoveel sneller
optimaliseren! In juni 2020 ontdekte ik
Notion - een Zwitsers zakmes onder de
digitale workspaces. Als ik Notion bij
KeepitCleanDay (in 2012) had kunnen
gebruiken, had me dat uren bespaard.

"Als we binnen
organisaties ergens
voor de triple-win
moeten gaan, dan is
dat in het gebruik van
digitaal gereedschap"

VAN 'BRING YOUR OWN DEVICE' NAAR 'BRING YOUR OWN TOOLS'
We richten ons ochtendritueel allemaal op zelf in - met ontbijt, vitaminen en
kleine taakjes. Hiermee bouwen we de perfecte start. Maar zodra we op ons
werk zijn, moeten we plots in hetzelfde programma werken. Dit is begrijpelijk
als je met z'n allen aan een project werkt, maar daarnaast? Je eigen workflow
zou moeten mogen aansluiten bij jouw persoonlijkheid. Als je je eigen device
mag meenemen, laten we dan ook deels onze eigen tools kiezen.
Een rijtje digitaal gereedschap lijkt voor de hand liggend. Maar geef een man
een vis, en hij kan één dag eten. Leer hem hoe te vissen, en hij eet zijn
leven lang. Daarom hieronder een DIY lijstje voor je ontdekkingstocht!
Investeert een kwartier om naar info te zoeken over
wat de tool moet kunnen. Zo zet je associatievermogen aan en doe je ideeën op.
Ga naar je app-store en gebruik zoekwoorden voor
meerdere apps. De bovenste is niet altijd de beste!
Download meerdere apps/programma's. (bijv. 3)
Test ze. Ja, ook dit vraagt een tijdinvestering.
Vraag je omgeving wat zij gebruiken. Ik doe dit
bewust in een later stadium, anders raak ik afgeleid.
Stuur bij, test iets anders en kies.
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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ANNETTE DÖLLE

DIGITAAL COMMUNICEREN
Ik zou een boek kunnen schrijven over alle
wonderlijke situaties die ik meemaakte binnen
de overheid op dit vlak. Hele mooie, snelle
hefbomen. Maar ook situaties waarin alle logica
ontbreekt. Het enige dat we kunnen
concluderen is dat het een avontuurlijke
zoektocht is, die (nog) op een aantal wiebelige
pijlers staat. Tijd en geduld is vermoedelijk het
antwoord. Maar ondertussen lopen wel de taken
en projecten gewoon door...

Digitaal
communiceren
moet je compact
en efficiënt
houden. Dat is de
enige manier om
effectief te blijven.

Toen in de jaren tachtig de computer de huiskamer en kantoren binnen kwam,
werd snel zichtbaar dat dit nieuwe apparaat impact had. Een toegangspoort tot
een andere wereld. Met kansen, maar ook uitdagingen en moeilijkheden. Dat
dit ook een hefboom op onze leer- en ontwikkelingstrajecten zou bieden, stond
als paal boven water. Zodoende zijn ze in die periode ook al begonnen met het
creëren van 21th Century Skills: Een lijst vaardigheden (en mindset) waarmee je
kreukloos de 21ste eeuw zou kunnen binnenwandelen. Media skills staan hier
ook tussen. Maar als het gros van de leraren zelf nog niet weet hoe het moet,
hoe leren we dat dan aan onze jeugd..? Vergeet niet dat we dit sámen tegelijk
leren, we kunnen niet even afkijken bij voorouders.

Als je bottom-up werkt zijn kaders rondom commnunicatie nóg belangrijker
dan wanneer je top-down werkt. Vooral om onnodige discussie te voorkomen.
Je wilt niet in menselijk gedoe belanden, als je net het bureaucratisch gedoe
vaarwel hebt gezegd.

'WE ZIJN OP DIT VLAK ALLEMAAL PIONIERS!'
Maak níets persoonlijk als het op tekstuele appjes aan komt.
Bel iemand op als er tekstueel verwarring ontstaat of emotie bijkomt.
Communiceer over je eigen grenzen: Zo vraag ik bijv. mensen die bij
veiligheidsdiensten werken altijd of ze willen mailen ipv appen als het
22.00 uur 's avonds of 6.00 uur 's ochtends is. Dan werk ik niet, en de
whatsapp negeren is voor mij lastiger dan mail.
Benoem dat we allemaal hierin oefenen (!) - soms moet je mensen
hardop herinneren aan de faalbaarheid van de mens.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HET HONINGRAATMODEL

Het Honingraatmodel ontwikkelde ik in '12 toen ik KeepitCleanDay decentraal
wilde opschalen. Het is een afgeleide van de 'empty centered organization' van
de dragon dreaming methodiek, aangepast naar gemeenten en overheidsorganisaties. Wat ik zag was dat er in elke gemeente gelijksoortige regels waren,
maar vaak nèt even anders. Bovendien zijn mensen overal verschillend, en
mensen maken een organisatie. Ik moest dus generieke basisregels hebben,
zodat elke gemeente er verder zelf zijn eigen omheen kon bedenken.
Als voorbeeld heb ik altijd Koninginnedag in mijn hoofd, als perfect
opgeschaald, decentraal georganiseerd succes: Iedereen weet wat het is en wat
we doen, maar we vieren het allemaal op onze eigen manier! Je moet het
ervaren om de kracht ervan te leren kennen, maar hieronder een paar pijlers.

EENVOUD

COLLECTIEVE INTELLIGENTIE
It takes a Village to raise a Child.
Zodra we ons ego opzij zetten,
maar wel onze unieke kwaliteiten
in ere houden, kunnen we
bijdragen aan het geheel. Zo
ontstaat collectieve intelligentie.

Complexe vraagstukken zijn in
essentie eenvoudig van aard. De
mens heeft de neiging moeilijkheid
te 'zoeken' als het thema ons raakt:
Simpele oplossingen lijken zowaar
onmogelijk voor de zwaarte van ons
probleem.

OVERVLOEDSDENKEN
Affirmaties zijn eeuwenoud, en we
hoeven echt niet met zijn allen op
een lucht-kussentje te gaan zitten.
Maar vanuit overvloed denken en
handelen, werkt altijd beter dan
vanuit tekort. Je kunt ook realistisch
zijn, en toch geloven in het goede.

HET VLINDER EFFECT
Het vlinder-effect komt uit de
chaostheorie en is afkomstig van
wiskundige ... Het stelt dat elke
handeling aan een andere verbonden
is. Als je vriendelijk bent tegen de
buschauffeur, heeft wellicht de 5e
passagier na jou er profijt van.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HET HONINGRAATMODEL

Het honingraatmodel is gebaseerd op de 'empty centered organization' van de
methode Dragon Dreaming. En bewerkt en uitgebreid door Annette Dölle.

Figuur 1.) Het model

De initiator of initiatie

"Hoe betrek je zoveel mogelijk gemeenten,
zonder dat je iedereen moet kennen of
overal heen moet?" Dit was mijn kernvraag
bij KICD. Ik geloof heilig: 'In elke straat
woont een held'. Dus moest ik een manier
vinden om op te schalen, zonder geld en
papier. Vertrouwend op de helden.

Elke medewerker sluit aan bij
het idee. Natuurlijk wil je met
leuke mensen werken, maar
iedereen aardig vinden is
onmogelijk (vooral als je in
loondienst bent). Daarom wordt
er zsm in het proces een baseline met principes neergelegd.
De initiatie ligt bij de
ideeëndrager; dit houdt in dat
de persoon die startte het
project sterker ervaart dan de
rest. Of de verantwoording
draagt in het geval van een
overheidsorganisatie. Deze
persoon neemt gelijkwaardig
deel in het honingraat en heeft
taken, net zoals de anderen.

Het project/werkwijze staat in het centrum.
Je werkt vanuit specifiek gemaakte
basisprincipes/spelregels. Zo ontstaat
objectiviteit. De spelregels zijn essentieel
en hangen vast aan je project/werkwijze of
community (!) Níet aan de oprichter. Bij dit
laatste gaat veel mis: Als er relatie ontstaat,
denken mensen voordeel te vangen. Maar
succesvol opschalen, vraagt om heldere
objecitviteit in de basisprincipes.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HET HONINGRAATMODEL

Figuur 2.) Taakgericht met gedeeld Eigenaarschap
Alles verbindt vanuit de kern. Zodra iemand een taak oppakt ligt de
verantwoordelijkheid daar. Maar het hele (!) collectief bewaakt vanuit
constructieve samenwerking die taken. Zo ontstaat gedeeld eigenaarschap.
Op deze manier maakt het samenwerken zowel persoonlijker als objectiever:
Zodra een collega vertrekt, blijft het project/opgave onaantastbaar. Dat staat
immers los van de persoon. Dit betekent ook dat alle content voor iedereen
vindbaar en beschikbaar is.

Blijf de basisprincipes centraal communiceren.
Zodra de base-line staat, kun je gefaseerd los laten en opschalen. Je
houdt de kern in de gaten, maar laat serendipiteit haar werk doen.
Verrassende inzichten uit andere basisteams kunnen elkaar voeden.
Netwerk-contacten geven de kern van het idee over. Zo kan vraag-enaanbod stromen, en kan het project op meer manieren gevoed worden.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HET HONINGRAATMODEL

Honderden perspectieven
vormen samen één verhaal
Uiteindelijk ga je opschalen! In het
verhaal van de politie misschien wel 144
basisteams breed. Random door elkaar.
Asynchroon, uniek en overeenkomstig.
De 'blauwe stip' van de start is nu alleen
nog een stip in het geheel.
Elke plek in het veld beschouwt het
project vanuit zijn eigen perspectief.
Hier komen mindset, reflectief kapitaal
en honingraat-model samen! Om
autonoom te handelen, heb je
capaciteiten nodig om jezelf te zien in
relatie tot de omgeving.
Loslaten creëert voornamelijk
overvloed, bij negativiteit en sabotage
grijp je adaptief in: zie het als oefening.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID

"Veel kleine beetjes, maken
samen een heleboel"
Het mooiste deel kan nu beginnen:
Wanneer iedereen een klein steentje
bijdraagt. je van elkaar leert, ijdelheid
geen weg meer vindt en successen
hardop gevierd mogen worden!
Deze fase is een ego-killer voor de
machtmisbruikers: het is vrijwel
onmogelijk om het project nu nog te
saboteren.
Creëer een digitale verzamelplek
om successen en lessen te delen.
Monitor comments - dit ligt
gevoelig, maar als je werkt vanuit de
basiswaarden van de organisatie,
mág je monitoren. De digitale
wereld is gelijk aan de analoge.
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HET HONINGRAATMODEL

Mooi model hoor, maar de
praktijk is weerbarstig.
Dus... Hoe monitor en
sanctioneer je dan?

In de inleiding schreef ik al dat geen
enkel model heilig is. Ook het
Honingraatmodel niet. Tools.
methoden, gereedschap - ze kunnen
wonderen verrichten in gemak,
slimheid, en een zee aan ruimte en tijd
bieden als je ze goed gebruikt.
Maar in één ding lopen ze zowel een
risico als een kans: Ze worden allemaal
bediend door de mens. Stuk voor stuk.

De enige manier om misbruik tegen
te gaan, is het uitspreken van wat er
gebeurt. Transparant. Het goede
boven de relatie plaatsen.
Het risico is dat je dan in je eentje
omvalt en de rest (door welke reden
dan ook) blijft zwijgen. Maar weet: als
je niks zegt valt uiteindelijk iedereen.

VOOR WIE ZWIJGT:
Niemand gaat je overtuigen dat je
spreken moet. Vraag jezelf enkel af
waarom je zwijgt, en of dat het grote
geheel rechtvaardigt. Denk je vanuit
tekort? Zou je spreken als meer
mensen dat doen?

GEDEELD EIGENAARSCHAP VAN ALLE
BETROKKENEN IN DE ORGANISATIE

Pas als we in staat zijn om reflectief en
objectief de feiten onder ogen te zien,
en onze persoonlijke emoties in
perspectief te plaatsen - dan is er
ruimte om collectieve kracht te laten
stromen. Let wel, dit vraagt dus iets van
alle betrokkenen. In elke rang.
Wat mij fascineert is de manier waarop
er met diversiteit en inclusie wordt
omgegaan in het publiek domein: Als
je daar heel objectief naar kijkt, moet
je bijv. ook constateren dat er al heel
wat te winnen valt als er geen
onderscheid tussen 'burgers'
(ondersteunend) en 'politie' (operatie)
meer wordt gemaakt. Je werkt immers
allemaal bij dezelfde politieorganisatie.
Ditzelfde geldt overigens in het
onderwijs en bij de brandweer.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID

VOOR WIE SPREEKT:
Geen borstklopperij, want het goede
doen hoort normaal te zijn. Vraag je
af waarom je spreekt? Wat is je
motivatie, en wat doe je als er
geluisterd wordt? Ben je samen?

"Als individuen bínnen het
veld samen opstaan,
waardoor een collectieve
meerderheid ontstaat,
dan heeft machtsmisbruik
geen kans meer.
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HOE DAN?

"EEN VORM ZONDER
VISIE IS ALS EEN LEGE
HULS, EEN VISIE ZONDER
VORM LEIDT TOT
OEVERLOOS GEZWAM".
In het laatste deel van dit boekje vind je drie werkvormen: De creatiecirkel,
thema-tetris en de mia-mia. De eerste twee komen uit het project design
Dragon Dreaming, de derde is ontwikkeld en bedacht door mij. Hij sluit direct
aan bij de eerste twee. Gezamenlijk bouwen ze je manifest, taken-lijst en
pragmatische categorisering en een uniek document dat gelijk staat voor een
'projectmatige gedragscode'. Je kunt de werkvormen gebruiken zonder dat je
de methodiek volledig beheerst.

VISIE

VORM

Bij de start van een nieuwe
werkwijze of project denken we
vaak dat we vanuit gedeelde visie
werken. Zeker bij de overheid, waar
gedragscodes hoog in het vaandel
staan communiceren we weinig
over de onderstroom. Pas later in
het traject komen we erachter dat
er variaties zijn in de interpretatie
van bijv. het woord 'respect'. We
interpreteren woorden als
inclusiviteit en diversiteit namelijk
allemaal verschillend.

Teams/afdeling die vooral goed zijn
in het bouwen van 'vorm' ogen
vaak daadkrachtig, concreet en
doelgericht. Ze gaan in beginsel
snel, maar na verloop van tijd
worden er haarscheurtjes
zichtbaar: De verbindende relaties
missen, de lijm ontbreekt.

Teams/afdelingen waar de visie wel
degelijk ruimte krijgt komen vaak
in prachtige verbinding terecht,
maar lukt het niet om concreet te
worden en daadkracht te tonen.
Hierin vullen visie en vorm elkaar
aan: Een wederkerige
interdependentie.

Op termijn lopen deze teams meer
kans om elkaar kwijt te raken,
ontstaan er misverstanden, of
stagneert de productie doordat er
compassie en samen-werking
ontbreekt. Hierin vult visie de vorm
aan. Om meer bedding te geven.
Je kunt uiteraard direct de parallel
trekken tussen strategie en de
straat. De brug tussen beiden is
noodzakelijk om de beste
veiligheidsdienst te kunnen zijn.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HOE DAN? WERKVORMEN

De creatiecirkel is de IKEA-kast
onder de werkvormen:
ogenschijnlijk eenvoudig,
iedereen kan het, en je mist
altijd een schroefje dat
achteraf toch niet nodig bleek.

Een werkvorm die mij in elke situatie uit de
brand helpt. Als een team stagneert, in een
negatieve spiraal zit, of simpel een nieuw
project start: deze werkvorm is goud! Je
werkt hierbij vanuit collectieve energie
zónder het te benoemen. De werkvorm
regelt het proces zelf!

Belangrijk is het echter dat je je als facilitator aan de 'spelregels' houdt. Die zie
je hieronder. Door de positieve energie wil de groep wel eens enthousiast
worden. Enorm mooi, maar niet helpend voor collectieve intelligentie. Er is na
de werkvorm genoeg ruimte om ervaringen te delen. De sceptische
deelnemers laat je ook. Ga niet in discussie van te voren. Ga de oefening aan!

DE CREATIECIRKEL
Je zit met het team in een kring.
Maak een generatieve vraag. Dit is een vraag waar je elke dag een ander
antwoord op kunt geven (even googelen). Let op dat je de volgende
ingrediënten hebt: tijdsmoment (max. 1jr), energiek, overvloed, jijvorm. Je start met hoe/wat...
Schrijf de vraag op
Notuleer op een blaadje de voorletters van de mensen in de kring (hier
komen straks de dromen achter)
Neem een talkingstick/talktingstone: de persoon met de token spreekt
als enige, samen met de facilitator.
Je leest de vraag energiek voor. Soms herhaal ik hem.
Ieder mag 1 wens noemen. Je mag ook een ronde passen.
Let op: bij dromen kan álles. Er zijn onbegrensde werelden, alle ruimte
is aanwezig. Of het realistisch is doet er niet toe.
Na een afgesproken tijd lees je alle dromen voor in voltooide tijd voor.
'Als we... Dan...(alle individuele wensen in één verhaal)
Het creatiemanifest staat.
Je kunt ervoor kiezen het manifest vorm te geven in foto's, beelden, een
mandala of uitgeprint in de teamkamer te hangen. Zo blijft het
makkelijk om te herpakken.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HOE DAN? WERKVORMEN
Zowel de magie als de uitdaging in deze
werkvorm, ligt in het feit dat je van micro
naar macro gaat. Dit is met name voor
beleidsmakers en bestuurders vaak een
uitdaging. De werkvorm kan zó snel en
gemakkelijk doorlopen worden, dat mensen
zich soms afvragen of er iets vergeten wordt.

Thema-tetris is
andersomdenken in de
praktijk. We beginnen bij de
blokjes en werken zo naar
een abstract geheel.

Vertrouw er op dat de taken zich vanzelf tonen, en dat er altijd voordehand ligt
wat er gedaan moet worden. Als mensen het te snel vinden gaan, dan laat je ze
even in tweetallen in gesprek over de uitkomst, zodat het proces ruimte krijgt.

THEMA TETRIS
Zodra je het creatiemanifest hebt, lees je het voor in voltooid
tegenwoordige tijd.
Om naar een actiegerichtheid te komen stel je wederom een
generieke vraag: 'Wat moet er als eerste gebeuren om 100% van deze
droom waar te maken?'
Iedere deelnemer schrijft in stilte zijn idee op een post-it. Let op:
Vraag hierbij om een zelfstandig naamwoord + werkwoord.
Op een flip-over teken je ondertussen max 8 kolommen.
Je vraagt de deelnemers de post-it per in een kolom te plakken. Dit
noemen we: de Stick & Share methode. Als een idee een ander thema
heeft, dan pak je een nieuwe kolom. Overlapt het thema? dan komt de
post-it onder de vorige in dezelfde kolom.
Na de 1ste post-it mag iedereen meerdere taak-ideeën maken.
Iedereen plakt 1 post-it per keer, zo ontstaat er collectieve flow.
Als er een aantal post-its hangen herken je langzaam thema's. Die
thema's verwoord je in een inspirerende tekst boven de kolom. Zo
ontstaat er een structuur.
Als alles hangt verdeel je de kolommen onder de deelnemers.
Zij zetten zelfstandig de taken om in praktische uitvoering.
Je kunt aan de slag!

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HOE DAN? WERKVORMEN
Ik ontwikkelde deze werkvorm toen ik in projectprocessen steeds tegen
onuitgesproken aannames aan liep. Als je afstemt dat 'respect' een waarde is
van waaruit je werkt, is het nml. handzaam te weten wat iedereen eronder
verstaat. Dus leek het me slim een manier te ontwikkelen waardoor de dealbrekers benoemd werden, in relatie tot de abstract waarden.

Wat betekent MIA-MIA?

MIA-MIA betekent in Aborigine een tijdelijk
onderkomen. Een herberg-functie. Waar je
beschermd creëren, bouwen & ontwikkelen kunt

DE MIA-MIA (TEMPORARY SHELTER)
Het moment voor deze werkvorm is voordat de stroming-fase Let op:
Het is niet bedoeld om de storm (chaos) te voorkomen, maar om
bescherming te bieden. Zie het als een afdakje tegen de regen. Maar
de regen voorkom je er niet mee.
Je stelt een generatievevraag: 'Wat moet er gebeuren waardoor jij met
100% zekerheid het project verlaat?' Dit is een omkering van de vraag
bij de creatiecirkel.
De deelnemers schrijven (ind.) in stilte max. 3 redenen op een post-it.
Volgens Stick & Share wordt elke post-it op een flip-overvel geplakt in
de vorm van een vierkant. Ieder doet dit individueel en deelt de reden.
Als alles hangt, vraagt de faclitiator of er overeenkomsten zijn.
Er worden lijnen getekend tussen de overeenkomsten van de post-it.
Zo ontstaat vanuit het individu nieuwe verbinding op basis van grens.
De facilitator vraagt of er thema's te herkennen zijn. Er worden max. 6
thema's benoemd.
Nu draai je alle negatieve grenzen om in positieve situaties. Dit toont
wat nodig is waardoor mensen blijven! Pas nu gaan we naar de
abstractie en naar woorden zoals bijv. respect en vertrouwen.
De magie/truc zit in het feit dat onbedoeld iedereen-van-iedereen de
ultieme grens te horen heeft gekregen. En waarna een positieve
omkering is gemaakt van waaruit constructief gewerkt kan worden.
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Digitale Bèta Content:

Je kunt hier ook naar de webpagina voor alle links: https://qrco.de/notionBUO
En op Notion vind je uitgebreide achtergrondinfo: bit.ly/notionBUO

Ben je blij met het boekje? En wil je iets bijdragen?

Dan kan dat via deze link: https://www.bunq.me/dankvoorjedonatie
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