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WE ZIJN 

NIET GELIJK,  

MAAR WEL

GELIJKWAARDIG.    



GERUST

STELLEN 

VRAGEN

STELLEN 

In een hiërarchische organisatie speelt de macht van een functie altijd een rol.

Daar tegen 'vechten' is naïef: Elke functie heeft expertise die van waarde is.

Mensen zijn mensen, ook onder een uniform. En als er misbruik van die macht

wordt gemaakt? De enige remedie dit euvel te trotseren is open communicatie.

Stel de vraag die gesteld moet worden, maar stel ook gerust als het de ander helpt

om in verbinding te blijven.

Er bestaat wederkerigheid tussen alle functies: Dit betekent dat iedereen van

elkaar iets nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Niemand staat alleen. De

aansturing heeft kennis, data en informatie nodig om het goede te blijven doen en

vanuit leiderschap het proces te blijven steunen. De vloer verdient gesprek en

bevraagd te worden, om vervolgens daadkracht in te kunnen zetten. Houd elkaar

op de hoogte! 

 

Medewerkers in leidinggevende functies hebben logischerwijs meer beslissings-

bevoegdheid. Realiseer je dat mensen met die eindverantwoording eerlijke en

open communicatie verdienen - vooral wanneer ze de beslissing delen met een

team. Op het moment dat je bottom-up organiseert binnen een overheidsorgani-

satie heb je een communicatieplicht naar de persoon die eindverantwoordelijk-

heid draagt. Zelfs als je elkaar niet dagelijks spreekt.

Regelmatig spelen daar emoties mee die ouder zijn dan de weg naar Rome (of het

LFNP). Zeer begrijpelijk, maar weinig helpend. Maak ruimte in je brein om in het

nú te handelen. Kijk altijd net iets verder en heb respect voor ieders plek in het

geheel: Je bent niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. 
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G E R U S T  S T E L L E N  V E R S U S  V R A G E N  S T E L L E N

B O T T O M - U P  I N  E E N  H I Ë R A R C H I E



Het is een publiek geheim binnen maatschappelijke instituties: zodra een project

vleugels krijgt komt er bureaucratie om de hoek kijken. Het interessante is dat dit

zich meestal pas toont op momenten dat het juist opvallend slecht óf goed gaat.

'Dit mag niet' hoor je dan. Of 'Bij ons kan dat niet'. Maar uit ervaring weten we:

Het meeste kan wèl. Al is geduld een noodzakelijke vaardigheid. Ooit ben ik  zo

een maand bezig geweest een IT-afdeling van een organisatie uit te leggen dat

wordpress-sites veilig zijn. Het duurde even, maar uiteindelijk kwam er

toestemming! Onderstaande tips helpen om bureaucratie werkbaar te maken: 

REGELS,  REGULATIE  &  DIGITALE  BESCHERMING
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Route 1. Collectieve kracht 

Een favoriete route voor wie gelooft in

de kracht van het collectief. Als je een

(intern) netwerk voor het goede inzet

kun je wonderen creëren. 

Route 2. Naar de OR

Persoonlijk mijn minst favoriete route,

maar het is belangrijk hem te noemen.

Als er overduidelijk een win-win-win

situatie voor de hele organisatie te

zien is, maar de leidinggevende

kan/wil je niet helpen, dan is er de OR. 

Wat je doet: Stel, je hebt een licentie

nodig om op werkgebied iets te mogen

bedienen: haal het in je eigen tijd. Neem

risico en declareer het daarna. Of stel, je

wilt een creatieve tool gebruiken, maar

de AVG maakt diffuus. Dan maak je het

product in je digitale prive-omgeving.

Exporteren. En bruikbaar! (Zie: Digitaal

Gereedschap) 

B O T T O M - U P  I N  E E N  H I Ë R A R C H I E

Wat je doet: Je deelt het obstakel met

iedere betrokkene. Verzamel content

en zoek de win-win. Betrek de

leidinggevende en leg het obstakel

objectief voor. Objectiviteit is hierbij

essentieel: Je wilt géén moeilijke

situatie creëren, maar enkel doorgang.

Wat je doet: Zet het obstakel op

papier. Zorg wederom dat het

objectief en enkel feitelijk beschreven

is. Dit deel je met OR.

Route 3. Informeel creëren, formeel

implementeren 

Als de organisatie bureaucratisch dicht

zit, dan bouw/regel je het stukje

informeel. Daarna voeg je het formeel

toe. Meestal mist er enkel vertrouwen

vanuit de organisatie. Dat overkom je

door resultaten te laten spreken. 



IK

WuWei betekent 'doen door niets te

doen'. Het is geen werkvorm - eerder

een mindset. Als je het onder de knie

hebt, kun je het wijs inzetten. Het

strategisch en tactisch handelen heeft er

een nauw verwantschap mee, maar dat

klinkt net iets minder charmant.

'Doen door niets te doen' kan zeer

krachtig werken tijdens een project.

Want, als je bureaucratisch gedoe

weghaalt, ontstaat er onherroepelijk

menselijk gedoe. Je komt elkaar letter-

lijk tegen, want strakke kaders

ontbreken. Die moet je nu zelf

ontwerpen. Op zo'n moment vallen we

vaak terug op oude patronen. WuWei

nodigt uit om controle tijdelijk los te

laten, zodat het proces zichzelf kan

hervatten. Zeer waardevol!

RESPECT VOOR RITME 

IK

IK
WIJ

DE MAGIE VAN WU WEI

Alles heeft zijn eigen tijd. Toch hebben

we organisaties strak ingericht, zodat

we zicht hebben op hoe schakels lopen.

Maar: Wie met mensen werkt, werkt

met onverwachte wendingen. Om die

reden gebruik ik in trajecten met een

deadline liever het woord ritme dan

tempo. Dat is minder statisch. Zeker in

het publiek domein waar ritmes van de

samenleving ook veel herkenning

vinden.

 

We opereren altijd vanuit onze eigen

ritmiek. Dit kan relatief snel of traag

gaan, maar is altijd contextueel.

Strategische- en  functionele keuzes

ontstaan namelijke door ontelbare

factoren. Heb daarom respect voor alle

aspecten binnen die ruimte. Zowel

vanuit de ander, als voor jezelf.

De kracht van timing. 

Verschillende factoren spelen een rol als je

iets gedaan wilt krijgen. Het meest

belangrijke is de chemie tussen alles: 

Heb respect en tact voor het momentum, 

de context en de mensen. Als je je doel wilt

bereiken, begin je met het zien van de

ander. Laat iedereen zijn eigen proces

doormaken, en ondersteun waar je kan. Het

juiste moment zal zich altijd aandienen

zodra je durft te vertrouwen op het proces. 
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B O T T O M - U P  I N  E E N  H I Ë R A R C H I E



INFORMEEL

CREËREN, 

EN FORMEEL

IMPLEMENTEREN

ZET EEN

HEFBOOM OP JE

SLAGKRACHT.



UNCONFERENCES, OPEN SPACE & WERELDCAFE'S  

Wie er komt, zijn de juiste

mensen. 

Wat gebeurt, is het enige

juiste dat kon gebeuren.

Wanneer het begint, is het

goede moment.

Het stopt als het klaar is. 

Worldcafé is een praktische werkvorm

waarbij je in een korte tijd een bak aan

ideeën kunt ophalen. Mensen wisselen

per tijdseenheid van tafel, terwijl de

ideeën achter blijven op het beschreven

tafelkleed. Een werkvorm waarbij het

ego sneuvelt en het beste over blijft!

Project Design Dragon Dreaming

zet onder andere principes van OST

en Unconferences in om projecten

te starten. Niet via conferenties

maar door communities te bouwen.

Het vindt haar oorsprong in

Australië (jaren '80) waar het vanuit

de universiteit in relatie tot

Aborigine tribes ontwikkeld is.  

In een notendop bied ik je hier uitleg over een organisatie-wereld die al decennia

bestaat, maar steeds verder doorsijpelt naar de overheid. Deze wereldse

organisatievormen komen vooral vanuit de eco- en techcommunities. Een

bijzondere combinatie. Maar ook in begin 20ste eeuwse vernieuwingsstromingen

van het onderwijs zie je ze terug. Zijn ze herkenbaar?

Open Space Technologie is de bakermat

(jaren 60/70). OST kent 4 regels en 1 wet

(zie kader links). Het ontstaan is al net zo

eenvoudig: Bezoekers aan een conferentie

vonden de koffiebreaks het meest waarde-

vol, dus draaide initiator Harrison Owen

alles om en organiseerde één grote

koffiebreak! 
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4  R E G E L S  

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..

Unconferences gaan een stapje verder.

Opgezet door Sara Winge en Tim

O'Reilly. Winge was Owen's leerling,

waardoor de brug helder wordt. Een

Unconference is deelnemer-gedreven,

wat wil zeggen dat de deelnemers alles

dragen. De organisatie komt ter plekke

tot stand: Bij aanvang geven mensen aan

welke workshop ze willen geven.

Iedereen kiest wat hij volgen wil: De

workshops met de meeste stemmen

worden geprogrammeerd.

1  W E T

B O T T O M - U P  I N  E E N  H I Ë R A R C H I E



V E E L  B E E T J E S

M A K E N  S A M E N

E E N  H E L E B O E L



Complexe vraagstukken zijn in

essentie eenvoudig van aard. De mens

heeft de neiging moeilijk te 'doen'.

Zeker als het ons raakt: Simpele

oplossingen lijken dan te makkelijk

voor de zwaarte van ons probleem.

HET VLINDER EFFECT

Het Honingraatmodel ontwikkelde zich toen ik in 2012 KeepitCleanDay

decentraal wilde opschalen. Het is een afgeleide van de 'empty centered

organization' uit de dragon dreaming methodiek, aangepast naar gemeenten en

overheidsorganisaties. Wat ik merkte was dat er in elke gemeente gelijksoortige

regels waren, maar vaak nèt even anders. Bovendien zijn mensen overal

verschillend, waardoor ruimte en eigenheid belangrijk is. Zonder autonomie kun je

niets in vrijheid verspreiden. Ik moest dus basale regels voor het project maken,

zodat elke gemeente en groep er van alles omheen kon bedenken en creëren.

 

Als succesvol voorbeeld had ik altijd Koninginnedag in mijn hoofd. Een perfect

opgeschaald, decentraal georganiseerd feest: Iedereen weet wat het is, maar we

vieren het allemaal op onze eigen manier! Die essentie heb ik meegenomen in het

model. Je moet het vooral ervaren en er mee experimenteren!

It takes a Village to raise a Child.

Zodra we ons ego opzij zetten en

unieke kwaliteiten in ere houden,

kunnen we bijdragen aan het geheel.

Zo ontstaat collectieve intelligentie.

Affirmaties zijn eeuwenoud, en we

hoeven er echt niet met zijn allen voor

op een pluche kussentje te zitten.

Maar vanuit overvloed denken en

handelen, werkt altijd beter dan vanuit

tekort. Je kunt realistisch zijn, èn

geloven in het goede. 
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Het vlinder-effect (chaostheorie) is

afkomstig van wiskundige Lorenz

(1972). Het stelt dat elke kleine

handeling effect heeft op een andere.

Als je vriendelijk bent tegen de

buschauffeur, heeft wellicht de 5e

passagier na jou er profijt van. 

EENVOUD COLLECTIEVE INTELLIGENTIE

OVERVLOEDSDENKEN

H E T  H O N I N G R A A T M O D E L
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Het honingraatmodel is gebaseerd op de 'empty centered organization' van de methode Dragon Dreaming. 

Ik geloof heilig: 'In elke straat woont een

held'. Dus zocht ik een manier om het idee

van KeepitCleanDay te verspreiden, zonder

dat ik overal naartoe moest. En níet in het

centrum hoefde te staan. Elk honingraat

heeft zijn eigen unieke kern en energie. 

Het project staat daarbij consequent in het

centrum. Met basale spelregels. Zo borg je

objectiviteit en houd je genoeg ruimte voor

ieders creatieve invulling. De spelregels

zijn gekoppeld aan de maatschappelijke

opgave. Dit laatste gaat in praktijk vaak

mis: Want als er relaties ontstaan denken

mensen dat ze voorrang krijgen. Dit vraagt

om klare objectiviteit, vooral als je een

netwerkorganisatie bouwt. 

Een medewerker sluit aan bij het

project/opgave. Natuurlijk wil je met

leuke mensen werken, maar iedereen

aardig vinden is onmogelijk (vooral

als je in loondienst bent). Daarom

worden er vanaf de start simpele

basisprincipes neergelegd. 

De initiatie zelf blijft bij de

'ideeëndrager'. De initiator voelt het

project altijd intenser dan wie dan

ook, net als een eindverantwoord-

elijke bij een overheidsorganisatie.

Maar hij neemt gelijkwaardig en

taakgericht deel binnen het

honingraat. 

De initiator of initiatie Figuur 1. Het model 

H E T  H O N I N G R A A T M O D E L
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Het project (maatschappelijke opgave)

wordt gedragen door de kern. Medewerkers

hebben taakautonomie, maar het collectief

bewaakt vanuit constructieve en

optimistische samenwerking de voortgang.

Zo ontstaat gedeeld eigenaarschap. Op

deze manier maak je samenwerken zowel

persoonlijker als objectiever: Want als een

collega vertrekt blijft het project in tact.

Dat staat immers los van een persoon. Dit

betekent qua content dat alles voor iede-

reen digitaal vindbaar en beschikbaar is. 

Als de basis staat kun je gefaseerd

loslaten, verspreiden en opschalen:

Je houdt de kern in de gaten, maar

laat serendipiteit ook haar werk

doen: Verrassende inzichten uit

andere basisteams kunnen elkaar

bijvoorbeeld geweldig voeden. In

een netwerkorganisatie is de kern

van het project constant en ver-

bindingen daar omheen fluctueren.

Zo stroomt vraag-en-aanbod en kan

wederkerige inspiratie ontstaan. 

Figuur 2.  Taakgericht werken met gedeeld Eigenaarschap  

Blijf de basisprincipes centraal communiceren. 

H E T  H O N I N G R A A T M O D E L
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Uiteindelijk verspreidt het project-idee

zich en zal het authentiek opschalen.

Random en Asynchroon. De 'blauwe

stip' van de start is nu alleen nog de

stip van de 'ideeëndrager' die het

project startte, en verbonden zal

blijven als initiatie. 

 

Elk punt beschouwt het project vanuit

zijn eigen perspectief. En handelt

vanuit netwerkprincipes. Hier komen

mindset, reflectief kapitaal en

honingraatmodel samen. Loslaten

creëert overvloed. En als er onderweg

toch sabotage plaatsvindt, dan grijp je

terug op de basiswaarden en corrigeert.

Het mooiste deel begint: Wanneer

iedereen een steentje bijdraagt. Je

leert van elkaar, de ontdekkingen en

van het proces. Successen worden

hardop gevierd. Deze fase is mijn

favoriet. Het is een ego-killer voor

machtsmisbruik: De collectieve

kracht is zo sterk dat saboteren

vrijwel onmogelijk is.

VEEL KLEINE BEETJES,  MAKEN SAMEN EEN HELEBOEL

Creëer een digitale verzamelplek

om successen en lessen te delen.

Monitor comments - dit ligt

gevoelig, maar als je werkt vanuit

basiswaarden van de organisatie,

mág je monitoren. De digitale

wereld is gelijk aan de analoge.  

H E T  H O N I N G R A A T M O D E L



En dan? Dan heb je er alles aan gedaan, maar gaat het niet zoals je gehoopt had.

Situaties ontstaan ondanks en dankzij omstandigheden. En soms zijn situaties niet

zoals je graag had gezien. Het overkomt ons allemaal. 

 

Ik schreef in de inleiding al dat het verleidelijk is verwijten te maken en naar de

reden te zoeken, los van objectiviteit. Voor mij geldt altijd de stelregel: Kan ik

mezelf 's avonds eerlijk in de spiegel aankijken omdat ik hoe dan ook het Goede

deed? Was alles dat ik deed onschadelijk voor mezelf en betrokkenen? Processen

mogen raken, prikkelen, uitdagen, motiveren en soms pijn doen. Maar zodra het

schade berokkent op langere termijn, dan stopt het. Onmiddellijk. 

 

Een voorbeeld ter illustratie: In 2006 kwam ik professioneel in contact met de

werkwijze van Glenn Mills, een omstreden heropvoedingskamp voor adolescente

jongeren met een criminele achtergrond. Ik werkte gedragstherapeutisch met

cliënten die er wellicht heen konden. Er ontstond debat binnen de zorginstellingen

en JJI's over de werkwijze. Het leken positieve interventies, maar de negatieve

gevolgen waren desastreus op het gebied van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Dus

zonder verder gesprek sloten we bij ons gedragscentrum de route naar Glenn Mills.

Een organisatie of gedachtegoed kan nog zulke goede intenties hebben - als je

gedrag niet congruent is, is geen enkele intentie het waard er aan te beginnen. 

'ALS HET ANDERS LOOPT DAN JE  WILT '

Een tweede stelregel die ik consequent hanteer gaat over het ontvangen van

feedback. In tegenstelling tot de reguliere medemens, ben ik dol op feedback. Het

is mijn meest favoriete gespreksuitwisseling: Als mensen namelijk de tijd en

moeite nemen je te vertellen wat ze bij je waarnemen, dan is dat een cadeau. Een

potentieel obstakel is uiteraard wel dat je eveneens verrast kan worden als iemand

daar níet de zorgvuldige en constructieve route in bewandelt, geen vragen stelt,

vooral zelf gehoord wil worden, óf even gal wil spuwen. Maar: Dat is natuurlijk

geen feedback. Dat is shit over je heen gooien. Een immens verschil.



“It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong

man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The

credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred

by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short

again and again, because there is no effort without error and shortcoming; but

who does actually strive to do the deeds; who knows great enthusiasms, the

great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows

in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at

least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold

and timid souls who neither know victory nor defeat.”

Tot ik een paar jaar geleden besloot me in een politiek-bestuurlijk wespennest te

mengen, omdat ik vond dat het Goede gezegd moest worden (stelregel 1). Dat deed

ik in een krant (leek me de korte route). De krant verdraaide wat woorden, maar

zelfs dat was oke. De mensen waar ik het voor gedaan had wisten zich gesteund.

Slechts een paar buitenstaanders braken door mijn gevoelens heen. Op een

ontspannen moment en lokatie waar ik me veilig waande, zei iemand plompt

verloren hóe dom ze het van me vond. Ik had niets gevraagd. Was niet

geïnteresseerd in de vrouw. Ze deed iets met tekst. Had nergens een deuk in een

pakje boter geslagen. Maar verslagen kwam ik eruit. Wat was het doel van zo'n

iemand? De beste stuurlui staan aan wal. Ik weet het. Maar hoe laat je die hun mond

houden? Het antwoord op die vraag werd mijn 2e stelregel. Via Brene Brown van

Theodore Roosevelt: Je luistert alleen naar feedback van mensen die, net als jij,

het zand van de arena hebben geproefd. Dus wat je ook doet, wees dapper en doe

het goede. Maak de wereld mooi. 

Nu moet hier bij gezegd worden dat ik opgroeide in een omgeving waar feedback

aangemoedigd en getraind werd. Ik ben gepest op de basisschool (nee, daar gaan

we niet over praten en kun je me niet over mailen), had een heerlijke middelbare

school en kwam toen in het walhalla van de ontwikkeling terecht op een vrije Pabo

in Assen. Beter kon niet. Ik liep zelfs drie weken stage op mijn oude basisschool,

om via exposure te ontdekken hoe contextueel alles is. Reflectie en feedback zijn

daardoor voor mij nagenoeg één en dezelfde. 

Lieve Groet, Annette Dölle 
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