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INLEIDING
Elk innovatief project kent een unieke start: De aanzet komt vanuit een individu,
een maatschappelijk vraagstuk, of zelfs vanuit beleid. Soms vliegt het. En soms
gaat het direct al mis. Dan werkt het op plek A wel, maar ziet plek B er niks in.
Of staakt de bureaucratie de noodzakelijke flow, wat vervolgens dan vaak weer
leidt naar een nieuw beleidstuk. Een mooie paradox.
Maar als het lukt begint er beweging: Gaat er iemand 'aan'. Iemand die ja-maar
los laat en vanuit gedrevenheid meters maakt. Voor wie werktijd geen grens
meer is en die het hogere doel voor de samenleving ziet. Dat zijn startmomenten
die niemand in een team ooit nog vergeet!
Steeds vaker wordt er top-down ruimte gegeven om zo'n proces bottom-up te
laten groeien. Dicht bij de burger, een groter draagvlak binnen de organisatie en
met toepasbare functionaliteit. Maar hoe doe je dat? Hoe houd je zo'n proces
energiek? Hoe begeleid je verschillende facetten zonder in bureaucratie te
vervallen? En welke interventies zet je in om slagkracht en opschaling te
creëren?
Mixing Modellen
Kenners weten dat het juiste model niet bestaat: Er is geen enkele garantie dat
een methode precies doet wat het belooft. Zodra je met mensen werkt, krijg je te
maken met verschillende ideeën en onverwachte wendingen. Niet iedereen houdt
nou eenmaal van pasta, sommige mensen hebben liever een Indische rijsttafel.
En voedsel 'door de strot' duwen is zelden een goed idee gebleken. ;)
Dit is waar veel organisaties vast lopen: Ze vergeten dat zo'n creatieproces
maatwerk is en richten zich op één werkwijze. Bij falen krijgt de methode de
schuld en komt er een nieuwe. Met hoop op betere resultaten. Terwijl het antwoord vooral schuilt in iets dat geen enkel statisch model ondervangen kan: Een
combinatie van timing, context èn mindset van de medewerkers. Zo ontstaat
slagkracht en adaptiviteit. Wie op atypische wijze - met respect voor de lijn,
maar vrij van hiërarchie - projecten en trajecten wil creëren, zal daarom zelf
adaptief moeten zijn. (Sociaal) innoveren vraagt om (sociaal) investeren.
BOTTOM-UP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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'ALS JE DENKT DAT JE ALLES WEET
HEB JE NOG VEEL TE LEREN'

Transparantie met behoud van integriteit
Niemand is er bij gebaat als ik hier een idyllisch beeld schets van een projectpicknick waarbij alles vlekkeloos verloopt. Maar er een tragedie van maken is net
zo weinig helpend. De werkelijkheid is een perspectiefkwestie waarbij je onderweg
inzichten op doet, zodat er nieuwe handelingsmogelijkheden ontstaan.
Uit ervaring begrijp ik maar al te goed dat wie iets nieuws wil initiëren binnen de
overheid, moet beschikken over veel optimisme en geduld! Je vindt hier daarom
vooral uitgangspunten, wetmatigheden, gereedschap en praktische werkvormen die
van toegevoegde waarde zijn op de al bestaande situaties. Het is allerminst de
bedoeling een eenduidig antwoord te bieden op de vraag 'hoe het moet'. Ik leg een
leidraad neer die uitnodigt tot ideeën en inspiratie. Je kunt het daarom lineair
lezen, maar ook net zo makkelijk als losse hoofdstukken.
Annette Dölle
Beroepsmatig kwam ik al jong in aanraking met contextueel en systemisch werken
en bleek daar aardig in te gedijen. Na jaren wilde ik weleens weten of ik complexe
groepsdynamica ook opgeschaald beheerste. In het heel-groot. Vanuit die gedachte
initieerde ik KeepitCleanDay: Een landelijk zwerfafval-evenement, zonder direct
gebruik te maken van geld en papier. Dat lukte: Op 21 sept 2012 deden zo'n
vijftigduizend mensen mee in 120 gemeenten. Toen had ik de bottom-up vuurdoop
wel gehad! UitgesteldeKoffie Amsterdam volgde het jaar daar op. Ik medeorganiseer regelmatig projecten binnen het publiek domein waaronder o.a.
VictorPride bij brandweer A'dam-Amstelland (2019). Ik geef lezingen en begeleid
organisaties in organisatietransities en groepsdynamiek.
Geniet! Annette Dölle
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VOOR WIE IS DIT BOEKJE?
VOOR IEDEREEN DIE ZICHZELF
ALS LEZER BESCHOUWT
Dit boekje doet niet aan hoger of lager opgeleiden. Wel aan
praktijk en theoretisch geschoolde medewerkers. Met ieder
zijn eigen expertise en specialiteit. Organisatie-innovatie
gaat immers elke medewerker aan. Waar je ook zit, en wat je
ook doet. Daarom is dit boekje voor iedereen die bij de
politie werkt. Tweeënzestigduizend en-nog-wat mensen.
Als je teksten te complex geschreven vindt: Dan lees je ze
gewoon nog eens. Iets heeft soms even tijd nodig. Die je
jezelf moet gunnen. Vind je het juist te eenvoudig? Spring
dan even naar pagina 34. Daar lees je hoe Nobelprijswinnaar Richard Feynman er een kunst van maakte om
ingewikkelde zaken simpel te beschrijven. Het is namelijk
geen prestatie om drie-lettergrepige woorden in een zin
met vier komma's te proppen. Dat heet doorgaans beleid,
en daar wil dit boekje liefdevol ver weg van blijven. ;)
Oh. En wellicht lezen er mensen mee die werkzaam zijn in
een andere discipline binnen het veiligheidsdomein. Voor
hen geldt hetzelfde. Of je nou blauw, grijs, koud of warm
bent. Pas als we verschil durven te erkennen, kunnen we
onze verbinding ontdekken.

VELD-VERKENNEN IS
DE SCHUUR INLOPEN
OM TE KIJKEN WELK
GEREEDSCHAP EN
MATERIAAL ER
LIGT...

DAARNA BEGIN JE
MET BOUWEN, OF
ONTDEK JE DAT JE
NOG EVEN LANGS DE
BOUWMARKT MOET...

VELDVERKENNING
Fieldmapping. Het in kaart brengen van alle aanwezige data, zodat je optimaal
aan de slag kunt. Het is kijken zonder te oordelen. Ontdekken waar kansen,
uitdagingen en leermomenten liggen. Of ze oplichten onderweg ontdek je pas
later in het proces. Juist door deze wetmatigheid nemen veel mensen in het begin
de moeite niet om hun data op orde te brengen: Onze korte-termijn-bevrediging
wil het liefst direct resultaat zien. Hierdoor wordt de waarde van veldverkenning
enorm onderschat, want het laat immers enkel een voorspelling zien. Toch raad
ik het aan. Zelf doe ik uitgebreid veldverkenning bij elk project, omdat ik
ondertussen vertrouw op de waarde: Sommige feiten en wetenswaardigheden
gebruik ik nooit, maar andere hebben me meer dan eens uit een complexe situatie
gehaald!
Dit niet-weten loslaten vraagt vertrouwen èn bewustzijn over het verschil tussen
belangrijk en urgent. Belangrijk doet er toe, maar als iets urgentie heeft stort de
wereld in als het niet nú gebeurt. Veldverkenning is belangrijk, maar niet urgent.
Het heeft tijd en ruimte om te ontvouwen.
VELDVERKENNING IS JE TICKET NAAR VRIJHEID,
ALS JE LATER ERGENS VASTLOOPT.

1.) Neem de hypothese

2.) Observeer je

3.) Categoriseer de

van je project en

bevindingen.

verzamelde data. Kies

bedenk alle vragen en

Categoriseer niet te

aansluitend categorieën

tegen-argumenten die in

snel, maar neem afstand

zoals bijv. financiën en

het project een rol

en laat je verrassen door

contacten. Kijk ook naar

kunnen spelen. Stel je

verbindingen en lijnen.

creatieve verbindingen

open en ontvankelijk op.

Dit kun je bijv. doen door

en out-of-the-box

Verzamel informatie

een causaal diagram of

informatie.

zonder er direct een

een mindmap te maken.

mening over te vormen.
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VELDVERKENNING
WAAR BEGIN JE?

HARDE DATA & ZACHTE DATA

Er is geen begin gelijk. Dat is wellicht
het belangrijkste om te onthouden,
gedurende het hele traject. Allerlei
startmomenten passeren de revue.
De initiatie is zeer essentieel en daarom
is je veldverkenning zo belangrijk. Dat
begin kan maar één keer en kinderziektes van je startfase lopen helaas
lange tijd met je mee. Heb niet teveel
haast in het begin (of midden, of eind).
Als je ruimte durft te nemen en het
project goed in de grondverf zet, kun je
er ver mee komen.

Data bestaat uit twee soorten.
Harde data: Dit zijn feiten,
cijfers, lijnen, netwerkcontacten,
demografische en feitelijke
opvallendheden.
Zachte data: alles dat je voelt,
associeert en inzichtelijk
meekrijgt. Let op (!) Reflectief
Kapitaal is hierin belangrijk,
anders kun je het niet puur,
integer en goed inzetten.

WERKVORM: HET CAUSAAL DIAGRAM
Eén van de mooiste werkvormen om je veld mee te verkennen is het causaal
diagram. Een manier die helpt om je gestructureerd van de eerste impuls naar een
eerst handelingsperspectief te brengen. Simpel gezegd komt het er op neer dat je
op een groot vel papier het hele (sociale en professionele) netwerk in kaart brengt.
Dit doe je door kracht-lijnen te verbinden van A naar B en vice versa.
Als je bottom-up aan een project werkt is draagvlak één van de belangrijkste
pijlers in je proces. Draagvlak is nodig om nieuwe kennis op te doen, ervaring
binnen te halen, steun te vinden èn er achter te komen of je op de goede weg zit!
Er is te weinig ruimte om er nu ver over uit te wijden - bovendien zijn er mensen
die dat beter kunnen dan ik. Als je via Google naar Hans Vermaak zoekt en het
causaal diagram, dan kom je de beste uitleg tegen! Daarnaast staat het ook goed
beschreven in het boek 'Meer dan de Som der Delen' (red. Kessener en van Oss)

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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WE ZIJN
NIET GELIJK,
MAAR WEL
GELIJKWAARDIG.

BOTTOM-UP IN EEN HIËRARCHIE

GERUST
STELLEN

VRAGEN
STELLEN

GERUST STELLEN VERSUS 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 beslissingsbevoegdheid. 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 overheidsorganisatie heb je een communicatieplicht naar de persoon die eindverantwoordelijkheid 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.
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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BOTTOM-UP IN EEN HIËRARCHIE
REGELS, REGULATIE & DIGITALE BESCHERMING

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:
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.

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.

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.

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.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID

Wat je doet: Zet het obstakel op
papier. Zorg wederom dat het
objectief en enkel feitelijk beschreven
is. Dit deel je met 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)
| 12

BOTTOM-UP IN EEN HIËRARCHIE
RESPECT VOOR RITME

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.

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 letterlijk 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!

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:

IK
IK

Heb respect en tact voor het momentum,
de context en de mensen. Als je je doel wilt

WIJ

bereiken, begin je met het zien van de
ander. Laat iedereen zijn eigen proces
doormaken, en ondersteun waar je kan. Het

IK

juiste moment zal zich altijd aandienen
zodra je durft te vertrouwen op het proces.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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INFORMEEL
CREËREN,
EN FORMEEL
IMPLEMENTEREN
ZET EEN
HEFBOOM OP JE
SLAGKRACHT.

BOTTOM-UP IN EEN HIËRARCHIE
UNCONFERENCES, OPEN SPACE & WERELDCAFE'S

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?
4 REGELS
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.

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..

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.

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 waardevol, dus draaide initiator Harrison Owen
alles om en organiseerde één grote
koffiebreak!
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.
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!

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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WE METEN HET
SUCCES VAN
PROJECTEN EN
WERK VERKEERD.
NIET TIJD IS DE
ESSENTIËLE
PARAMETER MAAR
ENERGIE.

INITIËREN IN PLAATS VAN PLANNEN
FERDINAND CHEVAL
van postbode tot paleisbouwer

Eén van de mooiste initiatieverhalen is dat van Ferdinand Cheval. Een postbode
die eind 19e eeuw in het Franse Hauterives leefde. Dagelijks bracht hij
ansichtkaarten van over de hele wereld bij de mensen thuis op het platteland.
Het verhaal vertelt dat Ferdinand op een dag struikelde over een steen. De steen
had een bijzondere vorm en trok daardoor zijn aandacht. Hij nam de steen mee
naar huis en begon de dagen erna steeds meer stenen te verzamelen op zijn
postroute. Dit kleine moment groeide uit tot een meesterwerk dat zijn weerga
niet kende: De bouw van een prachtig paleis. Palais Idéal.
Over een periode van drieëndertig jaar (1879 tot 1912) bouwde Ferdinand steen
voor steen het paleis. Geïnspireerd op de ansichtkaarten die hij bezorgde,
kwamen er oosterse torens, Arabische erkers en kozijnen. Bouwstijlen van over
de hele wereld. En ja, iedereen verklaarde hem voor gek. Want wie bouwt er nou
zolang in zijn eentje een paleis? Toch ging hij door. Steeds in lijn met zijn
oorspronkelijke initiatief.
Toen na jaren de laatste steen gemetseld was, wilde Ferdinand er graag begraven
worden. Maar dat vonden de Franse autoriteiten niet goed. Dus besteedde hij
nog zes jaar om een mausoleum te bouwen voor zijn gezin. Dat lukte. In 1924
overleed hij. Vijfentwintig jaar voordat het paleis in 1969 zou worden
uitgeroepen tot Nationaal monument. Jaarlijks trekt het nog steeds duizenden
bezoekers... Je weet van tevoren nooit wat je droom teweeg brengt!

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

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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INITIËREN IN PLAATS VAN PLANNEN

INCIDENTELE
DENKFOUTEN
LEIDEN NAAR
STRUCTURELE
WEEFFOUTEN ALS
ER NIET OP TIJD
MET ALLE LAGEN
GECOMMUNICEERD
WORDT.

Het meest complexe aan het initiëren van
projecten en innovatieve denkwijzen binnen
overheidsorganisaties is, dat er incidentele
denkfouten gemaakt worden die ons uiteindelijk
weeffouten in het systeem opleveren.
Hier bedoel ik mee dat iemand (met goede
intenties en bestuursfunctie) vanuit decennia lange
ervaring binnen de organisatie een idee bedenkt
waar te snel 'ja' op gezegd op (door de goede
intenties en bestuursfunctie), wat daarna herhaald
wordt omdat er geen tegengeluid komt, maar dat
uiteindelijk structurele weeffouten oplevert waar
duizenden medewerkers tegen aan lopen. Uiteindelijk weet niemand meer hoe het ontstond en nog
te kantelen is.

Dit zou geen probleem zijn als er op tijd uit met álle gebruikers gecommuniceerd
werd. Als het idee door de handen van verschillende blikvelden gaat, en
medewerkers op de juiste plek zich op tijd kunnen uitspreken over obstakels. Maar
helaas gebeurt dat te weinig (let op: communiceren is iets anders dan vergaderen).
'Trekt wel weer bij...' denken mensen vaak. 'Dat regelen ze na mij wel..' Of. 'Ik ga
mijn baan niet riskeren.' Maar voor je het weet is dit heersende gedragscultuur
geworden, zonder dat iemand daar nog bewust voor gekozen heeft...

EEN INITIATIE NEERZETTEN IN PLAATS VAN EEN PLAN
We zijn vanuit ons Westers managementdenken niet gewend om de ruimte te
nemen als we een idee willen positioneren. We gieten het in een trechter, dat
schrijven we zo snel mogelijk op papier. Want, 'alles dat op papier staat bestaat'.
En zo gaan we het doen. Een initiatie leidt ook naar dat papier, maar ligt er een
stapje voor. Je start bij de ultieme uitkomst: hoe wil je dat het toekomstige
project eruit ziet? Wat moet het teweeg brengen? Welke ideale uitkomst gaat het
brengen? Initieren doe je vanuit een generatieve vraag, geen productieve.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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INITIËREN IN PLAATS VAN PLANNEN
Wil je als leidinggevende dat mensen dichter bij hun natuurlijke kwaliteiten
komen? Dan zal je ze moeten helpen. Je komt er niet door te zeggen dat 'alles mag'.
Ruimte geven en je daarna afvragen waarom er niks gebeurt, is als staren naar
stilstaand water en hopen dat het vanzelf beweegt. Helpen doe je vooral door
dingen consequent wel èn niet te doen. Wel: Uitnodigen. Niet: Direct ingrijpen als
het fout gaat: Je benoemt wel, maar stelt open vragen in plaats van controlerende
vragen. Open vanuit een uitnodiging. Het proberen waard! Met vrijheid komt
verantwoordelijkheid, voor elke medewerker. Mensen vóelen het als het niet
oprecht is. Zelfs als ze het niet direct kunnen benoemen.

Als je gewend bent in gekaderde patronen te werken vraagt het veel moed om het
eens op een andere manier te proberen. Zeker bij organisaties in het
veiligheidsdomein, waar operationele processen mensenlevens kunnen kosten als
die niet accuraat en secuur worden uitgevoerd!
Deze gedachte is echter exact één van de denkfouten in het organisatiesysteem
buiten de operatie om: De scherpte en noodzakelijke rangorde tijdens een incident
is extreem belangrijk. Maar de focus die je nodig hebt op straat, helpt niet als je
met je collega's intern een project of bureau-cultuur neerzet. Dat heeft ademlucht
nodig. Ik weet uit ervaring dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Tijdens mijn
werk waarin ik gedragstherapeutisch met ex-gedetineerde LVB mannen aan de
slag was, was ik altijd alert. Stond ik altijd 'aan'. En als ik even 'uit' mocht moest
ik opletten niet passief te worden. Die balans blijft uitdagend voor medewerkers
in hulpberoepen.
Is het je wel eens opgevallen dat niemand meer naar de klok kijkt als het proces
stroomt? Als er samengewerkt wordt op een manier waarbij het vanzelf gaat. Om te
komen waar die flow ontstaat, helpt het als je ideeën niet te snel vastlegt. Anders
dan bij een incident weet je bij de start nog niet welke taak wie het beste ligt. Door
de cultuur van rangorde schiet je daar helaas toch al snel automatisch weer in: Een
aangeleerde houding die helemaal geen dienst doet als je buiten levensgevaar bent.
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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 exact
de reden waarom het ons vaak van
nature niet lukt. Als je opgegroeid bent
in een dergelijk systeem, past het als
gegoten. Maar de meerderheid van ons is
dat niet. Daardoor is het soms lastig om
gedeeld eigenaarschap in je team of
project te ervaren. Verantwoordelijkheid
kan dan als druk voelen.
Wil je vanuit initiatie werken in plaats
vanuit een geschreven plan? Dan begin
je bij de menselijke maat. Ogenschijnlijk
levert dat in beginsel 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: In trainingen/project
besteed ik het timemanagement uit aan
de groep. Als ik van tevoren zou vragen
wie de tijd wil 'bewaken', staat er een
controleur op die dènkt dat hij er goed
in is. Vaak wil diegene vooral een taak
(en controle) en klopt het vanuit de
initiatie niet. Om dit te voorkomen zet
ik een zandloper neer - zonder uitleg.
Als die leeg is, wacht ik. Als er lang
niks mee gebeurt draai ik hem zelf 1x
om. Tot hij weer leeg is. Er is daarna
áltijd iemand anders die hem
zelfstandig omdraait. En daarna weer.
Vaak dezelfde persoon. En dát wordt
onze natuurlijke time-keeper.

Aan het einde van het leven onthouden

Zolang we dit niet gaan erkennen binnen

mensen het gevoel dat ze ergens bij hadden,

teamwerk, zullen er strubbelingen

en niet het evenement zelf. Willen we

blijven en verdwijnt langzaam de

duurzaam succes bereiken, dan is het niet

autonomie van betrokkenen. Realiseer

tijdmanagement waar we op moeten

je daarom dat als iemand zijn taken niet

monitoren, maar energie-management.

doet en klaagt over tijdgebrek, er dus

Aangezien energie- effectief werken voor

waarschijnlijk iets anders aan de hand is

iedereen radicaal anders is vraagt dit een

dan tijd...

grote mindset-wissel en veel ruimte voor
elkaars verschillen.
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BIJ BOTTOM-UP
WERKEN WORDT
FUNCTIEMACHT
FUNCTIONEEL
INGEZET. EN NIET
OMDAT HET NOU
EENMAAL ZO
HOORT.

MINDSET & PERSPECTIEVEN
MEERDERE PERSPECTIEVEN DIE WELKOM ZIJN

Bottom up werken vraagt een open mindset en commitment van álle betrokkenen.
Niet van de één net iets meer dan de ander. Maar gelijk-waardig. En net zo welkom.
Regelmatig kom ik mensen tegen die denken dat bij bottom-up werken de vloer
opeens het gezag overgenomen heeft. Alsof de hiërarchische piramide plotseling
gekanteld is. 'Nu hebben wij het voor het zeggen'. Je kunt niet verder van de
waarheid zitten.
De lijn is nog steeds in tact, en de functiemacht ligt nog steeds waar hij eerder
ook lag. We leven niet opeens in een omgekeerde wereld. We zijn alleen van
piramide-model naar een web/honingraat gegaan. De functiemacht wordt ingezet als
het hele collectief er baat bij heeft óf als er accuut gevaar dreigt (maar dat speelt
gelukkig op kantoor minder vaak). Er wordt op een andere manier gebruik gemaakt
van de hiërarchische positie, waarbij elke rang bijdraagt aan het systemische geheel.
Met inachtneming en verantwoordelijk voor het geheel.

NEE
JA!
NEE

NEEM DE TIJD JE

Een briljant geslepen diamant heeft 58 vlakken
waardoor het licht naar binnenvalt. 58 perspectieven

EIGEN PERSPECTIEF

die samen het geheel vormen. Wat er bij organisaties

TE VINDEN, ZODAT JE

wat mij betreft vaak misgaat is dat we té snel vragen

DIE VAN ANDEREN

om al die perspectieven maar goed te begrijpen,

OOK OP WAARDE

zonder tijd en ruimte te nemen om te ontdekken welk

KUNT HERKENNEN.

uitgangspunt we zelf hebben. Alleen als je weet waar je
zelf staat, ben je in staat om ook de ander op waarde
te schatten.
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MINDSET & PERSPECTIEVEN
ANNETTE DÖLLE

EEN GEZOND CONFLICT IS ZELDEN SCHADELIJK
'JE KRIJGT DE
MEESTE
PROJECTEN NIET
VOOR ELKAAR
ZONDER EEN PAAR
MIDDELVINGERS
ONDERWEG. EN
DAT IS OKE.'

De consensusmethode kent een magische interventie.
Er zijn variaties, maar in de kern komt het hier op
neer: Tijdens een patstelling binnen een stemming
wordt er aan de minderheid gevraagd welke
argumenten er zijn om hun stem te bekrachtigen. Er
wordt geluisterd, gesproken, en vragen gesteld over
argumentatie. Vervolgens wordt aan de meerderheid
gevraagd wie zijn stem wil wijzigen. Dit blijf je doen
tot er werkelijk consensus is. Op wonderlijke wijze
heb ik hierdoor menig vastzittend team zien
bewegen.

We zwijgen vaak in groepen omdat we denken dat dat beter is voor ons collectief
gewin. Maar het tegendeel is waar: Op het moment dat tegengeluid ruimte krijgt,
open je het creatieve, sociale en lerende vermogen van een groep. Verstik je het?
Dan maak je (vaak vol goede bedoelingen) de samenwerking kapot. Een respectvol
uitgevoerd conflict kan zelfs gezond zijn voor het ontwikkelingsproces van iedere
betrokkene. Wie níet leert om gezond te conflicteren en zaken achterhoudt als het er
wèrkelijk toe doet, zal op lange termijn verlies draaien. Op korte termijn zal je
winnen - dat moet ook gezegd. Maar duurzaam is het niet. Leer werken met timing,
je eigen ruimte, de ruimte van de ander en blijf communiceren. Zoek vakspecifieke
boeken over gesprekstechniek en start met durf!

SOCIALE STRATEGO
Tijdens een begeleidingstraject met een uitvoerend team kwam de term 'politiekbestuurlijk' steeds vaker voorbij. Zo vaak dat het team besloot er met mij een sessie
aan te wijden. Omdat er ook angst schuilde in het bestuurlijk denken voegden we er
een spelelement aan toe. Dit ontspande en liet zien dat strategisch handelen niets
te maken heeft met intelligentie, maar vooral met een manier van kijken. Het is een
perspectiefkwestie. Die zelfs leuk en nieuwsgierig kan maken. We spelen allemaal
'sociaal stratego' met elkaar. Soms op meerdere borden tegelijk!
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MINDSET & PERSPECTIEVEN
HOE TRAIN JE HET ZIEN VAN MEERDERE PERSPECTIEVEN?

Mijn lievelingscitaat 'Als je goed om je
heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is'
komt van K. Schippers. Het is de titel
van een dichtbundel die ik in 1996 in
handen kreeg. Soms moeten we om het
hoekje van ons eigen perspectief kijken,
om te ontdekken wat er op ons ligt te
wachten. Het zijn avonturen en verhalen
die we niet zien aankomen, en die ons
verrijken. Mits we er voor open staan.
Als we echt bereid zijn om te kijken:
Dan zie je namelijk dat alles gekleurd is.

Dit ontwikkelen vraagt om moed,
durf, ruimte en onbevooroordeeldheid.
Juist het verrijken in perspectieven
kan elke diender helpen zijn werk nog
beter te doen. Met name in de omgang
van de discrepantie van het vak:
Tussen helpend en dienstbaar zijn
voor de burger, maar tevens in de
sanctionerende en veiligheidsrol. Dat
vraagt een extra blik! Alle
perspectieven zien vraagt om moed.

Ik besef me terdege dat dit niet is hoe medewerkers in het veiligheidsdomein
getraind worden. Niet omdat ze niet willen, in tegendeel. Maar omdat het niet
helpend is in een executieve functie. Het vraagt daarom een extra uitdaging om
buiten incidenten en executief werk een gedragscultuur te bouwen waar ook
ruimte voor creativiteit en andere blikvelden is.

LIMINALE WANDELGANGEN
De term Liminaliteit komt uit de gedragswetenschappen en betekent 'tussentijd'.
Het staat voor een periode waar van de ene naar de andere fase wordt gegaan. Een
transitie-periode. Ik noem het zelf 'het ondertussen' en pas het vooral toe in microsituaties. Eén van die toepassingen is de 'liminale wandelgang'. Het zijn momenten
waar niemand grip op heeft: Vrijwel iedereen deelt per ongeluk in de wandelgangen
vaak meer dan hij van plan was. Of hoort iets dat hij niet wilde weten. In het
'ondertussen'. In de liminale wandelgangen vindt een groot deel van de
gedragscultuur van de organisatie plaats. Dit vraagt om erkenning en ruimte
tijdens transitie-trajecten. De limanale wandelgang speelt een aanzienlijke rol!
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MINDSET & PERSPECTIEVEN
'INCLUSIE BETEKENT SAMEN VERSCHILLEND MOGEN ZIJN.
EN DAARIN DE COLLECTIEVE KRACHT VINDEN.'

In elke organisatie komt sociale
fragmentatie voor: Het is een gezond
proces dat de dynamiek in beweging
houdt. Zo kan er ontwikkeling
plaatsvinden, is er ruimte en kunnen
mensen in vrijheid leren. We hoeven niet
constant toestemming aan iedere
betrokkene te vragen, of het met elkaar
eens te zijn. Gefaseerd ruimte nemen is
extreem belangrijk voor de vitaliteit in
een groep.
Maar dit gaat faliekant mis als we (per
ongeluk) doorslaan in fragmenteren.
Door de tijd waarin we leven, komt dit
bovenmatig veel voor. Voor leidinggevenden èn teamleden is het van belang
hier bewustzijn in te trainen. Essentieel
ingrediënt: Onvoorwaardelijk respect
voor onderscheid. Dit gaat uiteraard
verder dan huidskleur, sekse en religie.

TE FAMILIAIR

"We moeten wèl iedereen om toestemming vragen, anders worden ze
boos" In een organisatie waar té
familiair gehandeld wordt ligt controle
en symbiose op de loer. Onder het
motto dat ze het samen zo 'goed'
hebben, wordt verschil de kop ingedrukt
en kan creativiteit niet meer stromen. Je
wilt immers niet uit het nest geduwd
worden...
TE GEFRAGMENTEERD

"We delen níks, anders komt er weer
gezeur." In een organisatie waar
fragmentatie wint ontstaan eilanden,
clubjes en wordt er in de wandelgang
negatief over elkaar gesproken. Teveel
fragmentatie is net zo destructief als te
familiair. Creativiteit najagen levert hier
een risico op uitsluiting op...

Het proces naar een gebalanceerd geheel vraagt tijd. Focus op betrokkenen die al
bekend zijn met deze afstemming. Bespreek het proces en haal de schaamte er af.

FAMILIAIR

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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MINDSET & PERSPECTIEVEN
WERK VANUIT DE UITNODIGING: NIET 'MOETEN' MAAR
'MOGEN' ZET EEN HEFBOOM OP JE DRAAGVLAK.

Werken vanuit een gebalanceerde organisatiecultuur vraagt om bruikbare
interventies. Werken vanuit de uitnodiging is zo'n interventie; niet elk project
hoeft verplichte kost te zijn voor elke medewerker. Maar weigert dan niet
iedereen? Nee. Zeker niet als het project functioneel, actief en creatief is. Extra
voordeel: Wie vanuit een uitnodiging bijdraagt is áltijd gemotiveerd.
Bottom-up werken heeft voor leidinggevenden vaak als doel om meer draagvlak
te genereren. Medewerkers ervaren immers meer betrokkenheid als ze mogen
meedenken. Mits je als leidinggevende echt luistert en iets dóet met de inhoud.
Dat laatste creëert echter vaak spanning met politiek-bestuurlijke lijnen.
Waardoor het piramide-model maar weer val stal wordt gehaald...
De kunst is een win-win te vinden tussen bestuur en vloer. Tussen strategie en
straat. Gedwongen bottom-up werken is uiterst paradoxaal. En net zo gekaderd
als top-down. Met alle gevolgen van dien. Niets ten nadele van alle goede
intenties. Begin daarom altijd bij een gelijkwaardige uitnodiging.

Tip 1: Accepteer een 'nee'
maar blijf wel uitnodigen

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

'Nee-zeggers zonder uitleg' zijn vaak

Laat de Nee-zeggers los en ga door op

mensen die nog emoties in zich dragen

de positieve route. Met de positieve

dat eerder niet erkend is. Daar kun je een

medewerkers. Als een nee-zegger in

paar dingen mee doen waarvan negeren

negativiteit wil blijven hangen is dat

de slechtste is. De nieuwe-nee is

prima, tót het moment dat het werk

eigenlijk een oude-nee die doorsukkelt in

gedwarsboomd wordt. Zodra dat

het heden. Onhandig. Ga er

gebeurt wordt helaas de hiërarchische

oplossingsgericht en constructief mee

lijn in werking gezet, waarbij het

om: Blijf uit de emotie, benoem wat je

uiteindelijk zo kan lopen dat wegen

waarneemt, dat je het begrijpt, waar de

moeten scheiden. Vanuit een

verantwoordelijkheid ligt, dat je helpen

uitnodiging werken betekent dus zeker

wilt. En, dat het niet het werk mag

níet dat je elk gedrag goedkeurt: Je

dwarsbomen. Dus: Je monitort op gedrag

focust op wat je wel wilt zien.

in het heden en blijft uitnodigen.
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MINDSET & PERSPECTIEVEN
OMGAAN MET WEERSTAND
Eén van de meest gestelde vragen aan initiators van grote projecten is de vraag:
Hoe ging je om met weerstand? Zo ook aan mij. Het antwoord is erg eenvoudig:
'niet'. Ik probeerde alles dat er op me af kwam consequent te kaderen in relevantie
voor het project. Dit betekent absoluut niet dat ik niets aanging. Ik gaf mezelf
alleen ruimte om te mogen blijven leren.
Als er weerstand kwam die níets met mij te maken had, liep ik er omheen. Als het
wèl over mij ging, nam ik alle tijd die nodig was. Je omgang met weerstand
bepaalt voor een groot deel je opbrengst. Aangezien het landelijke project dat ik
deed acht maanden duurde, moest ik pragmatisch zijn. De winst zit dan
voornamelijk in je mindset over complexe zaken en de breinruimte die je pakt om
verschillende perspectieven te kunnen zien. Als dat lukt treedt er een gevoel van
relativiteit op dat zich ongemerkt omzet in kracht. Zelfs het hebben van succes of
falen wordt dan relatief!
Wil je innovatieve transities bewerkstelligen bij de overheid, dan moet je niet
alleen over optimisme en geduld beschikken, maar ook bereid zijn om op het
goede moment te spreken en zwijgen. En je te realiseren dat weerstand er áltijd
bij hoort. Als het eenvoudig was geweest, was het immers allang gedaan...
1. VERTROUW JE DATA

2. ACCEPTEER GEVOELENS &
DE UITING ERVAN

Bij tegenwind heb je baat bij

Ik ben van de school waar je voelen mag.

de veldverkenning. Feiten en

Ik weet dat dit niet overal zo is. Maar

objectiviteit geven je ruimte

gevoel vult feiten aan, wat een compleet

om even adem te halen.

verhaal oplevert

3. VERWACHT HULP UIT

4. WAT VERTRAGING LIJKT, IS SOMS

ONVERWACHTE HOEK

EEN VERBORGEN VERSNELLING

Dit is een wetmatigheid. Vrienden zijn

Zeg nee als je nee wilt zeggen. Niet elk

je steun, maar het ontbrekende ant-

aanbod is geschikt voor je project. Niet

woord komt vaak uit onverwachte

elke ja levert vooruitgang op.

hoek. Sta daarom open voor nieuwe
mensen en ideeën.
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REFLECTIEF KAPITAAL:
BESCHIK JE OVER DE
VAARDIGHEDEN OM
ZOWEL INGEZOOMD
ALS UITGEZOOMD
NAAR JEZELF TE
KUNNEN KIJKEN?

REFLECTIEF KAPITAAL & LEREN-LEREN
We weten ondertussen dat er meer is tussen hemel en
aarde dan KPI's, cijfers en deadlines. En naar de
menselijke maat luisteren is absoluut niet nieuw. Wat
vaak niet meegenomen wordt, is de tijd en ruimte die
het vraagt om zowel mentaal als emotioneel te
'ontkoppelen' na een zwaar operationeel incident.
Juist in het veiligheidsdomein ligt hierin een grote
discrepantie tussen operatie èn de lerende
organisatie. Een onderscheid dat mijn inziens veel te
weinig als praktisch uitgangspunt wordt meegenomen
zodra er over leren gesproken wordt. Een belangrijk
besef is dat íedereen op een andere manier ontkoppelt
en variërend tijd en ruimte nodig heeft. Om zowel in
ontwikkeling als mentale vitaliteit te blijven.

REFLECTIEF
KAPITAAL:
VAARDIGHEDEN
OM ZOWEL
INGEZOOMD ALS
UITGEZOOMD
NAAR JEZELF TE
KUNNEN KIJKEN

Het Instituut voor Psychotrauma (IVP) vertelde me dat het beter is om direct na
een incident enkel technisch te debriefen, en een paar dagen later pas emotioneel.
Zo heeft het zelfregulerend systeem kans te herstellen voordat er geïntervenieerd
wordt. Daarna zijn er pas indicatoren zichtbaar over posttrauma klachten.
Medewerkers in de operatie begrijpen dit van nature, al is dat vaak onbewust.
Je ontwikkelt een extra zintuig na je eerste incidenten, wat lastig uit te leggen is.
Onbedoeld loopt het daardoor soms scheef tussen organisatie en operatie. Als er
aan beide kanten iets meer psycho-pathologische kennis zou zijn, dan is er zowel
meer ruimte als wederzijds begrip voor gesprek vanuit ieders perspectief.
HOE MAAK JE MENSEN ZELFBEWUSTER HIERIN?

Door steeds terug te keren naar autonomie en gedeeld eigenaarschap over de
maatschappelijke opgave. Dit komt samen in de zelfdeterminatie-theorie, waar je
op blz. 30 meer over leest. Het zelfregulerend vermogen heeft baat bij die
autonomie en heeft tevens een actieve stimulus nodig. Ik noem dit ingrediënt het
Reflectief Kapitaal: In hoeverre iemand in staat is om zijn zelfregulerend
vermogen aan te spreken, èn over vaardigheden te beschikken om zowel
ingezoomd als uitgezoomd naar zichzelf te kunnen kijken.
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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REFLECTIEF KAPITAAL & LEREN-LEREN
WAARDERING

AUTONOMIE

VERBINDING

De zelfdeterminatie-theorie (van Ryan en Deci) rust op drie essentiële pijlers. Het zijn
waarden die ruimte geven om tot persoonlijke en professionele ontwikkeling te
komen. Deze waarden zijn noodzakelijk om leerprocessen in gang te zetten, en
vervolgens te verduurzamen. Zonder één van de drie ben je al snel een verloren bootje
op de zee. De waarden krioelen door elkaar en kennen geen hiërarchie, maar als er
eentje ontbreekt is de kans aannemelijk dat het leer- en ontwikkelproces vroeg of laat
faalt. Waarom niet elke organisatie deze waarden omgezet heeft in tastbare
handelingen is mij nog steeds een raadsel. Er is nog zeker een wereld te winnen!
WAARDERING
In de oorsprong van de determinatie-theorie wordt hier over competentie
gesproken. Vaardigheden beheersen en je competent voelen over dat wat
je kunt is een noodzaak om te groeien. Een stap gelaagder gekeken komen
we bij de waardering die dit creëert. Waardering voor jezelf en waardering
vanuit de omgeving. Gezien en erkend worden voor de wat je toevoegt.

VERBINDING
In de oorsprong van de determinatie-theorie wordt hier over competentie
gesproken. Vaardigheden beheersen en je competent voelen over dat wat
je kunt is een noodzaak om te groeien. Een stap gelaagder gekeken komen
we bij de waardering die dit creëert. Waardering voor jezelf en waardering
vanuit de omgeving. Gezien en erkend worden voor de wat je toevoegt.

AUTONOMIE
Autonomie betekent níet: iemand aan zijn lot overlaten, volledig vrij zijn,
níet communiceren, geen afspraken nakomen of alles zelf bepalen. Het
betekent wel dat een medewerker zelfbeschikkingsrecht ervaart, ruimte
heeft en zelfstandig keuzes mag maken zonder toestemming te vragen.
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REFLECTIEF KAPITAAL & LEREN-LEREN
KAPITAALSOORTEN IN EEN NOTENDOP

Kapitaal is er in soorten en maten. De
bekendste is ons monetair kapitaal:
Geld. We ruilen het voor producten of
diensten en duiden onze welvaart ermee.
Maar welvaart is op meer manieren
zichtbaar te maken. Door netwerk,
boeken die je leest en waar je naartoe
gaat. Verschillende kapitaalsoorten
kunnen je ver brengen als je in staat bent
over de grenzen van geld heen te kijken.

Wie veel sociaal kapitaal heeft krijgt
sneller dingen voor elkaar dan
anderen. Wel is het noodzaak om
hierin oprecht te zijn. Anders werkt
het niet. Een andere kapitaalsoort is
Cultureel kapitaal. Het toont je
kennis en netwerk in de creatieve
sector. Als je dit vervolgens koppelt
aan het sociaal kapitaal zie je al snel
hoe lijnen in een netwerk lopen.

Als ik bijv. als enige in de straat een
ladder heb en anderen hebben een ladder
nodig, dan stijgt mijn waarde als goede
buurtbewoner als ik de ladder uitleen.
Ditzelfde werkt met een groot netwerk
dat helpen wil als het nodig is. Dit is
Sociaal Kapitaal. Je kunt het zien als
goodwill of gunfactor.

Kapitaalsoorten worden in de
sociologie gebruikt om groepsgedrag
te begrijpen. Het ziet eruit als
common knowledge, toch is het
handig het te kunnen doorzien.
Omdat het helpt bij strategische
keuzes en het inzicht geeft over
politiek-bestuurlijk gedrag.

REFLECTIEF KAPITAAL IN DE 21STE EEUW

In een tijd waarin digitalisering een parallelle wereld creëert, zijn vooral sociaal
kapitaal en intellectueel kapitaal belangrijk: Wie je kent en wat je weet. Door meer
lagen in je verbindingen wordt er steeds meer van de 'mens' als sociaal wezen
gevraagd. Om goed te kunnen meebewegen en moeiteloos nieuwe kennis te
verwerven is reflectie noodzakelijk. Het is een vaardigheid die bijdraagt aan je
sociale welzijn. Dit is voor iedereen trainbaar al vraagt het moed en kwetsbaarheid
Met metacognitieve kennis op zak kan iedereen reflecteren. Dit heet leren-leren.
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 dat proces. Sociaal kapitaal ontstaat echt alleen als je vanuit
onvoorwaardelijkheid verbindt en helpt, anders blijft het een transactie heten. ;)
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REFLECTIEF KAPITAAL & LEREN-LEREN
OP WELKE MANIEREN VERWERF JE REFLECTIEF KAPITAAL?

A book read by a thousand people,
is a thousand people book.
Vertrouw er op dat je op het juiste
moment de juiste content vindt.
Dat kan tegenwoordig zeer gericht
en gratis: Via internet. Neem je
tijd en blijf leren.
METACOGNITIEVE
KENNIS

No man is an Island.
Delen helpt 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, om
het dan te verwerken voor het een plek in
je mentale systeem krijgt. Pas dan is het
eigen. Dit doe je door te monitoren: Dat
kan digitaal, denkend, of journal.
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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 solidair
te zijn met jezelf. Níemand gaat over
jouw gevoelsleven, pak de regie en
wees eerlijk naar jezelf. Over je
wensen en angst. In context uiteraard.

www.annettedolle.nl | 32

REFLECTIEF KAPITAAL & LEREN-LEREN
GEHEUGENKUNST, SYNESTHESIE & MNEMONICS

Waarom zou je iets onthouden als je alles op kunt zoeken? We hebben immers een
web vol kennis! Echter, je persoonlijke kennismanagement 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 naar snel en slim gedrag. Dit kan zowel in je
korte- als in je lange termijn geheugen. Hier gebruikt je brein mnemonics voor.

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

Amygdala =
brug tussen emotie
& je geheugen

Nee, Mnemonics zijn geen variant op dumplings of samosas, maar geheugensteuntjes
die je helpen om iets te onthouden: Symbolen, geuren, kleuren, muziek of andere
ezelsbruggetjes. Het zijn allemaal mnemonics. Geheugenkunst! Bekende voorbeelden
van mnemonics zijn: TVTAS | elke knokkel is een 31-maand | SEXY FOKSCHAAP |
Op in het Oosten Weg in het Westen | Voorjaar = Klok vooruit
Geheugensteuntjes worden opgeslagen in het lange termijn geheugen. Waar een deel
expliciet is (naamplaatsen en rekensommen) en een deel impliciet (geautomatiseerd
gedrag en vaardigheden). Wij doen zelf een beroep op dat geheugen. Soms bewust,
soms onbewust. De meeste mensen moeten hier actief beroep op doen, maar soms
ontstaan mnemonics vanzelf. Dit neurologische fenomeen heet synesthesie. Wie
synesthesie heeft hoeft niets apart te onthouden en geen bewuste actie te ondernemen om zintuigelijke waarnemingen te koppelen aan kennis (zo'n 4% van de
mensheid). Je kunt dit trainen door zintuigelijke experimenten: Fiets eens een ander
rondje, poets je tanden met links, of onthoud de kleuren van het eten op je bord.
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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REFLECTIEF KAPITAAL & LEREN-LEREN
DE FEYNMAN TECHNIEK: LEREN DOOR HET UIT TE LEGGEN

Richard Feynman (1918 - 1988) is een Nobelprijswinnende natuurkundige (en
synesthesist) die zichzelf voortdurend tot leren aanzette. Hij gebruikte daarbij
een techniek die inmiddels wijdverspreid is: Pas als je iets aan een kind kunt
uitleggen, dan begrijp je het concept. Deze techniek hielp hem tegelijk om
ook zijn geheugen te trainen. Feynman gebruikte daarnaast een notitieboekje
waarin hij alle 'dingen' opschreef die hij nog niet wist of begreep.
Hij ging er bewust van uit dat hij níet voortdurend intrinsiek gemotiveerd was,
en hielp zichzelf door tools in te zetten die hem daar aan bleven herinneren (!)
Houd jezelf scherp door Reflectief Kapitaal te verzamelen en besef dat je je
eigen grootste leraar bent. Wees nieuwsgierig, zoek nieuwe taal en begin.
1. Pak een vel papier en beschrijf het 'item' alsof je
het aan een kind uitlegt. Vind daarbij je eigen taal!
2. Ga terug naar de bron om stukken die je niet goed
uitgelegd kreeg opnieuw te begrijpen. En
vervolgens op te schrijven.

WHAT I CAN
NOT CREATE,
I DO NOT
UNDERSTAND

3. Verfijn je tekst tot een simpel verhaal!

SHERESHEVSKY (1886 - 1958)

Hoe een journalist de beste mnemonist ter wereld werd: Solomon Shereshevsky,
beter bekend als patiënt 'S', onthield alles zonder notities te maken. Dit viel
uiteraard op. Shereshevksy bleek synesthesie te hebben: Een neurologisch
verschijnsel waarbij ezelsbruggetjes vanzelf verschijnen aan de hand van
zintuigelijke waarnemingen. De Russische neuropsycholoog Alexander Luria
boog zich over het fenomeen. Hij bestudeerde Solomon Shereshevksy ruim
dertig jaar. Luria correspondeerde hier o.a. over met mensen als Freud en
Vygotsky.
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REFLECTIEF KAPITAAL & LEREN-LEREN
BENJAMIN BLOOM'S TAXONOMIE

De taxonomie van Bloom is oorspronkelijk een schema om leergedrag te duiden.
Elke leraar kent ze, want je koppelt er de didactische stappen in je les aan: Op
welk beheersingsniveau wil je dat een student iets aanleert? Is dat onthouden,
begrijpen, toepassen, evalueren, analyseren of moeten ze iets creëren? Binnen
een les kun je vanzelfsprekend verschillende gradaties doorlopen [bij deze de
didactische opbouw van een les].
Ik gebruik de taxonomie niet alleen om beheersingsniveaus te duiden, maar ook
als motivatie-monitor. Dit is ooit uit noodzaak geboren toen ik teveel gevraagd
werd voor projecten. Om bij te kunnen dragen koos ik bij elk project mijn
motivatie-niveau. Iets identificeren en vergelijken vraagt een andere energie en
tijdsinvestering van me, dan wanneer ik moet herstructuren of ontwerpen. Zo
leerde ik om mijn energie te managen en 'ja' te kunnen blijven zeggen. Ik
combineer dit trouwens regelmatig met Eisenhower's Matrix. We hoeven niet
zeker niet dezelfde taak te doen om van gelijke waarde te zijn. Door dit bewust
te maken ontstaat er begrip voor elkaars ritme en energie-verdeling.
HOE ZIT HET MET LAGE & HOGE ORDE?

De ontwikkeling van de taxonomie werd over een paar jaar uitgesmeerd (19491953). Wat Bloom & Co. niet voorzagen was dat iemand decennia later hun
horizontale model in een piramide zou gieten. Om er zelfs een 'lage' en 'hoge'
orde aan te koppelen. Voor Bloom was echter elke leerdimensie gelijkwaardig:
Het onderscheid hangt enkel af van moment en functionaliteit.
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REFLECTIEF KAPITAAL & LEREN-LEREN

ANNETTE DÖLLE

1.

2.

3.

initiatie /
wens

uitvoering/
proces

uitkomst /
resultaat

DUBBELE FEEDBACKLOOP

Een enkele feedbackloop blikt terug
op het verloop van het projectproces:
Hoe is het gegaan? Hadden we
genoeg mankracht? Was het
materiaal op orde? Waar zaten
hobbels in het proces? Wat zouden
we anders doen? Wat zouden we
nogmaals doen? Wat zouden we
sterker aanzetten?

ENKELE FEEDBACKLOOP

Een dubbele feedbackloop blikt terug
op de beginvraag. Waar de initiatie en
het idee startte: Hebben we de juiste
vraag gesteld? Was dit project/traject
het antwoord op wat we wilden? Heb ik
de juiste beslissing gemaakt hier aan
mee te doen? Wat was kenmerkend aan
deze start? Welke voorbereiding lag er
aan ten grondslag? Had ik de juiste
data? Had ik een realistisch beeld?

EEN DUBBELE FEEDBACKLOOP VERDUBBELT JE (IN)ZICHT

Een dubbele feedbackloop heeft vooral impact als je hem eerst
individueel (1) doet. Ieder voor zichzelf, om tot echte reflectie te komen.
Ongecensureerd. Daarna wissel je in gesprek ervaringen uit (2), zodat je
met elkaar meer associaties en aha-momenten genereert. Om tot slot (3)
de inzichten in het team te delen en er collectief winst uit te halen. Chris
Argyris en Donald Schön noemen dit trouwens 'double loop learning'.
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DO YOUR OWN
THINKING.
BE THE
CHESSPLAYER.
NOT THE
CHESSPIECE.
Ralph Charell

DIGITAAL GEREEDSCHAP
Voor het digitale gereedschap dat ik gebruik moet credits naar de zelfstandig
ondernemers waar ik mee omga. Uiteraard kom ik solo ook genoeg tegen, maar
interactie met anderen zorgt voor meerwaarde. Ik raad iedereen bij de overheid
aan om blogs van ondernemers te volgen. Onderschat de snelheid niet 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 hefboom voor elk project. Zowel
binnen als buiten de overheid. Door digitale trucs kun je
veel sneller optimaliseren! En er komen steeds nieuwe tools
bij. Zo ontdekte ik voorjaar 2020 via 'NessLabs' de tool
Notion: Het Zwitserse zakmes onder digitale workspaces.
Als Notion in '12 had bestaan, had dat met KeepitCleanDay
uren werk bespaard!

VAN 'BRING
YOUR OWN
DEVICE' NAAR
'BRING YOUR
OWN TOOLS'

We richten ons ochtendritueel zelf in - met ontbijt, vitaminen en kleine taakjes.
Een unieke start van de dag. Maar zodra we op ons werk zijn, moeten we plots in
het digitale gareel. Dit is begrijpelijk als je aan een project werkt, maar daarnaast?
Je eigen workflow zou moeten aansluiten bij jouw persoonlijkheid. Als je je eigen
device mag meenemen, laten we dan ook onze eigen tools kiezen. Het lijkt daarom
voor de hand liggend een rijtje digitaal gereedschap te noemen. Maar, geef een
mens een vis, en hij kan één dag eten. Leer hem hoe te vissen, en hij eet zijn leven
lang. Daarom geen rijtje tools, maar een routewijzer 'Hoe vind je de juiste tool?'

ALS WE ERGENS
VOOR DE

Neem een paar minuten om te bedenken wat de tool moet
kunnen. Zet je associatievermogen aan
Ga naar je app-store en gebruik zoekwoorden voor

TRIPLE-WINST

meerdere apps. De bovenste is niet altijd de beste!

MOETEN GAAN,

Download meerdere apps/programma's (bijv. 3)

DAN IS DAT MET
DIGITAAL
GEREEDSCHAP!

Test ze. Ja, ook dit vraagt een kleine tijdinvestering
Vraag je omgeving wat zij gebruiken. Doe dit bewust laat in
het stadium. Dan blijf je autonoom.
Stuur bij, test iets anders en... kies!
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DIGITAAL GEREEDSCHAP
DIGITALE SMAKEN VERSCHILLEN

De inrichting van ons brein is sterk bepalend voor een digitale voorkeur. Iemand
die analytisch is neigt naar andere tools dan een pragmaticus. Intelligentie wordt
hierin danig overschat. Het gaat vooral over persoonlijkheid. Waarschijnlijk heb je
van nature je individuele werkprocessen al zo ingericht dat het aansluit bij je eigen
systeem. Het probleem ontstaat pas als... anderen je dwingen op een manier te
werken die tegennatuurlijk of contra-intuïtief voor je is.
Het is logisch dat digitale systemen bij de overheid gestandaardiseerd zijn (met alle
buitensporige kosten van dien). Maar kijk ook waar je variëren kan! Het debat
rondom AVG - waarin meer ruimte ligt dan vaak wordt gedacht - laat ik in dit
kleine boekje achterwege. We kijken nu enkel naar mogelijkheden die werkplezier
en samenwerking optimaliseren.
Spoedcursus: het zeer, zeer versimpelde brein

Het deel van ons brein dat het praktische
handelen regelt (de neocortex) bestaat grofweg uit twee gebieden: Het performale
(rechter) en verbale (linker) brein. Hiertussen lopen ontelbare (zo'n 200 miljoen)
zenuwvezels die samen de corpus collum
vormen. Deze verbinding is belangrijk om te
kunnen schakelen tussen werkzaamheden.
Vaak denken mensen dat ze de ene of andere
kant zijn. Maar gelukkig valt dat mee. Zo
plezierig is een disharmonisch profiel
namelijk niet. Beide delen zijn nodig om
goed te functioneren.

Verbaal
Redeneren / Woordenschat /
Analyseren / Procesanalyse /
Taalgevoel / Algemene kennis /

Performaal
Visueel-Ruimtelijk inzicht /
Organisatorisch / Detailwaarneming / Taakovericht /
Anticiperen

De balans ontdekken is een interessant experiment voor jezelf. Observeer jezelf
goed bij het gebruik van digitale middelen. Neem het niet klakkeloos over als
iemand enthousiast is: Wat kun jij er mee? Past het bij je? Waar ligt de win-winwin? Helpend hierin zijn open gesprekken met je collega's.
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DIGITAAL GEREEDSCHAP
OMGEVINGSFACTOREN VOOR OPTIMALISATIE

Je ziet dat er meerdere belangrijke factoren een rol spelen bij het kiezen van het
juiste digitale gereedschap. De verscheidenheid en doorontwikkeling van tools die
op de markt zijn speelt een rol, net als de breinpersoonlijkheid die je hebt. Tot slot
spelen je omgevingsfactoren een rol: Waar en waarvoor gaat het gebruikt worden?
Allerlei parameters hebben invloed: Welk device gebruik je? Werk je hybride?
Spelen er sociale uitdagingen? En hoe transparant, vertrouwd en ontspannen sta je
in het leven? Een voorbeeld: Een politieadres kan geen Mailchimp nieuwsbrief
lezen. Terwijl deze tool je tijdsinvestering kan halveren ten opzichte van het
ouderwetse PDF-systeem. Bovendien kun je je oprecht afvragen hoeveel veiliger
een los zwervende PDF is. Er staan vanzelfsprekend geen staatsgeheimen in een
nieuwsbrief... Om de optimalisatie van digitaal gereedschap kloppend te maken
verdient het daarom de moeite om langer te kijken voordat je iets gebruikt. Neem
geen genoegen met standaardisering, stel vragen en investeer op korte termijn
minuten zodat je op lange termijn uren wint.

(Overheid-)

Type mens

Omgeving

EUREKA!

Digitale tool
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DIGITAAL GEREEDSCHAP
ANNETTE DÖLLE

DIGITAAL COMMUNICEREN

Ik zou een boek kunnen schrijven over alle
wonderlijke situaties die ik meemaakte 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 de taken en
projecten gewoon door...

DIGITALE
COMMUNICATIE
MOET EFFICIËNT
ZIJN OM
EFFECTIEF TE
KUNNEN BLIJVEN.

Toen in de jaren tachtig de computer kantoren binnen kwam, werd direct zichtbaar
dat dit nieuwe apparaat impact had. Een toegangspoort tot een andere wereld. Met
kansen, maar ook uitdagingen. Dat dit tevens een hefboom op onze leer- en
ontwikkelingstrajecten zou bieden, stond als paal boven water. Men begon direct
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 onze jeugd? En aan al die overheidsmedewerkers?
Vergeet niet dat we dit proces allemaal op hetzelfde moment doorlopen. We
kunnen niet stiekem even afkijken bij voorouders... Bottom-up werkend zijn
afspraken over digitale communicatie nóg belangrijker dan enkel vanuit de lijn.
Vooral om een digitaal poldermodel te voorkomen. Je wilt niet in menselijk
gedoe belanden, als je het bureaucratische gedoe vaarwel gezegd hebt.

'WE ZIJN HIERIN ALLEMAAL PIONIERS!'
Maak níets persoonlijk.
Bel iemand op zodra er tekstueel verwarring ontstaat of emotie bijkomt.
Communiceer over je eigen grenzen. Wees daar eerlijk in: Zo vraag ik bijv.
mensen bij veiligheidsdiensten of ze willen mailen ipv appen als het na 20.00 uur
of voor 7.00 uur 's ochtends is. Whatsapp negeren vind ik lastiger dan mail.
Benoem dat je oefent (!) - soms moet je mensen hardop herinneren aan de
faalbaarheid van de mens.
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DIGITAAL GEREEDSCHAP

ANNETTE DÖLLE

DIGITAAL TUINIEREN
Digitaal tuinieren leerde ik via de Engelse Maggie Appleton. Haar website is een
aanrader! De term werd voor het eerst in 1998 door Mark Bernstein genoemd, en
beschrijft het verzamelen en onderhouden van digitale content. Mensen spreken
over digitaal tuinieren als het opruimen, verzamelen, bundelen en weergeven van
belangrijke informatie die ze niet verloren willen laten gaan (of later als onkruid
bestempelen). Je kunt het zien als digitaal archief, maar dan gevarieerder in opzet.
De term wordt regelmatig aan personal knowledge management verbonden: Een
tuin waar je je ontwikkeling bijhoudt aan de hand van digitale technologie en tools.
Voorbeeld: Vanaf 2010 houd ik een blog bij. In de beginjaren was het een
speeltuin waar ik me vrij en creatief kon uiten, maar gaandeweg kreeg het een
persoonlijke ontwikkelingsfunctie. Dus verplaatste ik het naar een persoonlijke
digitale tuin, waar het me beter dient. Je kijkt naar je toepassingsgebied.
Sociale media maar ook platforms als Wikipedia, kun
je als digitale tuinen beschouwen. De kunst is om er als
organisatie je voordeel mee te doen. Veel communities
en innovatienetwerken van de politie communiceren via
sociale media. De winst van het aanleggen van een
digitale tuin kan daarin een duurzaam effect hebben:
Het loont om je processen en inzichten digitaal te
'zaaien' en levert veel werkgeluk als je de oogst bekijkt!

HOE JE DIGITALE
TUIN ERBIJ STAAT
HEB JE ZELF IN DE
HAND. ZORG DAT
ER RUIMTE IS
VOOR GROEI.

HET JUISTE GEREEDSCHAP BIJ HET PASSENDE BREIN
Hiernaast vind je een knipkaart met allerlei digitaal gereedschap. Tijdens het
verzamelen van de tools viel me één ding ontzettend op: Vrijwel niemand kon me
vertellen waaróm er voor of tegen iets gekozen was. Het enige antwoord was
consequent 'Dat moet van de AVG'. Die wordt me net iets te vaak als excuses ingezet.
Om vitaliteit en werkgeluk te bevorderen moeten we nu echt eens gaan kijken naar
middelen die daar aan bijdragen. Die passen bij hóe, waar en wanneer we werken.
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DIT IS EEN KNIPKAART!
Op de achterkant van deze pagina vind je
een uitknipkaart. Bruikbaar om in een
handomdraai het juiste digitale
gereedschap voor de passende situatie te
vinden. De tools zijn verzameld door
medewerkers in het veiligheidsdomein.
Heb je meer? Of mis je tools? Voeg ze toe,
en heb het erover op de plek waar je werkt.

(je mag het uiteraard mailen, maar het is slimmer
en handiger als je directe collegae het weten)

Digitale
tool/programma

& PLATFORMS

VERZAMEL TOOLS

ARCHIVERINGS/

TOOLS

SAMENWERKINGS

TOOLS/ PLATFORMS

COMMUNICATIE

wordt
gevraagd?

Welke
handeling

Slack
Miro
Mural
Trello
Notion
Workflowy
Roam

Google Doc
Slack
Miro
Trello
Notion
Workflowy
Roam

WhatsApp
Instagram
YouTube
Snapchat
TikTok

In contact
met de
burger

Google Doc
Slack
Miro
Trello
Notion
Workflowy
Roam

Slack
Miro
Mural
Trello
Notion
Workflowy
Roam

De G-Schijf
Sharepoint
Veiligheids
paspoort
(brw)
AG5
Clickview
...

Outlook
mail
Slack
...

(binnen de
organisatie)

Samenwerken
algemeen

Intranet
Webex
WeKan
...
...
...

Signal
Telegram
Intranet
Outlook
mail
Webex
...

(binnen de
organisatie)

Intern
Contact

De G-Schijf
Sharepoint
Veiligheids
paspoort
(brw)
AG5
Clickview
...

WeKan
Webex
...
...

Signal
Telegram
Intranet
Outlook
mail
Webex
...

(binnen de
organisatie)

Samenwerken
mèt gevoelige
informatie

Gebruik de kaart als
gespreksmiddel op het
team/afdeling
Vul de kaart verder aan
Creëer gezamenlijk
bewustzijn en eigenaarschap
op de processen.

We hebben niet de illusie dat
bestaande (digitale)
omgangsvormen snel
veranderen, maar vinden het wel
belangrijk dat er gesprek
ontstaat.

Maar dat niet alleen: Vaak is er
verwarring over het gebruik ivm
AVG. Ook verdienen casuïstiek en
medewerkers de juiste
bescherming.

Deze kaart heeft als doel om
bewustzijn en helderheid te
scheppen in mogelijkheden rond
digitale middelen en
programma's.

KAART?

JE DEZE

GEBRUIK

HOE

DIGITALE GEREEDSCHAPSKAART

Deze kaart is in copyleft gemaakt door Annette Dölle i.s.m. medewerkers uit het veiligheidsdomein. Iedereen mag/kan
hem gebruiken en aanpassen. Daar is géén toestemming voor nodig.

VEEL BEETJES
MAKEN SAMEN
EEN HELEBOEL

HET HONINGRAATMODEL
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!
EENVOUD
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.

OVERVLOEDSDENKEN

COLLECTIEVE INTELLIGENTIE
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.

HET VLINDER EFFECT

Affirmaties zijn eeuwenoud, en we
hoeven er echt niet met zijn allen voor
op een pluche kussentje te zitten.

Het vlinder-effect (chaostheorie) is
afkomstig van wiskundige Lorenz
(1972). Het stelt dat elke kleine

Maar vanuit overvloed denken en
handelen, werkt altijd beter dan vanuit
tekort. Je kunt realistisch zijn, èn

handeling effect heeft op een andere.
Als je vriendelijk bent tegen de
buschauffeur, heeft wellicht de 5e

geloven in het goede.
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HET HONINGRAATMODEL

Het honingraatmodel is gebaseerd op de 'empty centered organization' van de methode Dragon Dreaming.

Figuur 1. Het model

De initiator of initiatie

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 eindverantwoordelijke bij een overheidsorganisatie.
Maar hij neemt gelijkwaardig en
taakgericht deel binnen het
honingraat.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HET HONINGRAATMODEL
Figuur 2. Taakgericht werken met gedeeld Eigenaarschap

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 iedereen 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 verbindingen daar omheen fluctueren.
Zo stroomt vraag-en-aanbod en kan
wederkerige inspiratie ontstaan.

Blijf de basisprincipes centraal communiceren.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HET HONINGRAATMODEL
VEEL KLEINE BEETJES, MAKEN SAMEN EEN HELEBOEL

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.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID

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.
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.
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HOE DAN?
EEN VORM ZONDER VISIE IS ALS EEN LEGE HULS,
EEN VISIE ZONDER VORM LEIDT TOT OEVERLOOS
GEZWAM.
In dit laatste deel vind je drie werkvormen: De creatiecirkel, thema-tetris en de
mia-mia. Twee uit Dragon Dreaming, de derde is door mij ontwikkeld.
Gezamenlijk bouwen ze je manifest, takenlijst, geven een pragmatische
categorisering en uniek document dat gelijk staat aan een gedragscode. Je kunt
deze vormen gebruiken zonder dat je de gehele methodiek beheerst.

VISIE

VORM

Bij de start van een transitie of project
denken we vaak dat we vanuit
gedeelde visie werken. Zeker bij de
overheid, waar gedragscodes hoog in
het vaandel staan, communiceert men
weinig over de onderstroom. Pas later
in het traject kom je erachter dat er
andere interpretaties van woorden
zijn. Zoals bijv. 'respect' of 'inclusie'.
Dit onderzoeken is noodzakelijk om
gedeelde waarden te maken.

Teams/afdelingen die vooral goed
zijn in het bouwen van 'vorm' ogen
vaak daadkrachtig en doelgericht. Ze
gaan in beginsel snel, maar na
verloop van tijd worden
haarscheurtjes zichtbaar: De
verbindende relaties missen, de lijm
ontbreekt. Op termijn ze kans elkaar
kwijt te raken, ontstaan er
misverstanden, of stagneert de
productie doordat er bergip en
compassie ontbreekt. Hierbij is visie
noodzaak. Het vult de vorm en geeft
bedding. Ik trek hier wel eens de
parallel tussen straat en strategie.
De brug tussen beiden is
noodzakelijk om de beste
veiligheidsdienst te kunnen zijn!

Teams/afdelingen waar dit veel ruimte
krijgt komen vaak in prachtige
verbinding terecht - ze verstaan
elkaar. Maar daar vraagt het uitdaging
om daadkrachtig te worden. Visie en
vorm moeten elkaar aanvullen:
Wederkerig interdependent.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HOE DAN? WERKVORMEN
DE CREATIECIRKEL
De creatiecirkel is de IKEA-kast onder de werkvormen: ogenschijnlijk eenvoudig,
iedereen kan het, en er mist altijd een schroefje dat achteraf toch niet nodig bleek.

Een werkvorm die altijd verbinding
creëert. Als een team stagneert, in een
negatieve spiraal zit, of als er een nieuw
project start: Deze werkvorm is goud! Je
werkt vanuit collectieve energie zónder
het te benoemen. Zeer belangrijk is wel
dat je je als facilitator aan de 'spelregels'
houdt.

Door de positieve energie die loskomt
wordt een groep vaak enthousiast.
Mooi, maar niet helpend tijdens het
proces. Er is na de werkvorm genoeg
ruimte om ervaringen te delen. De
sceptici laat je ook gaan. Ga niet in
discussie van te voren. Vertrouw het
proces.

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 de volgende
ingrediënten in de vraag zitten: tijdsmoment (max. 1jr), energiek,
overvloed, jij-vorm. Je start met hoe/wat. Voorbeeld: 'Wat is er op 21 juni
2022 gelukt, waardoor jij nergens anders je tijd en energie aan had willen
besteden dan aan dit?'
Schrijf de vraag op
Notuleer op een blaadje - onder elkaar - de voorletters van de deelnemers
Neem een talkingstick/stone: De enige persoon die spreekt is degene met
de token. Of de facilitator.
Lees de vraag energiek voor. Soms herhaal ik hem.
Ieder mag 1 wens noemen. Je mag ook een ronde passen.
De facilitator schrijft alles op.
Let op: bij dromen kan álles. Met onbegrensde werelden, er is alle ruimte.
Houd de energie optimistisch en constructief.
Na een aantal rondes lees je alles voor in voltooid tegenwoordige tijd. 'Als
we op 21 juni... dan...(alle individuele wensen worden 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. Zo blijft het tastbaar.
Voor uitgebreidere instructies kijk je op de website bit.ly/notionBUO
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HOE DAN? WERKVORMEN
THEMA TETRIS
Andersomdenken in de praktijk.
We beginnen bij de blokjes en werken zo naar een abstract geheel.

Zowel de magie als de uitdaging in deze werkvorm, ligt in het aspect dat je van
micro naar macro gaat. Dit is met name voor beleidsmakers en bestuurders vaak
een uitdaging. De werkvorm kan namelijk zó snel en gemakkelijk doorlopen
worden, dat mensen zich soms afvragen of er iets vergeten wordt.
Vertrouw er op dat taken zich vanzelf tonen en er altijd zichtbaar wordt wat er
gedaan moet worden. Als mensen het te snel vinden gaan, laat je ze kort in
tweetallen in gesprek gaan over de uitkomst, zodat het proces lucht en ruimte krijgt.

Op een groot (flip-over)vel teken je acht kolommen. Zorg dat er lege
ruimte aan de bovenkant is (zo'n 30cm)
Je leest het creatiemanifest nogmaals in voltooid tegenwoordige tijd.
Je stelt wederom een generieke vraag. Dit keer zeer helder: '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: Zorg dat er een zelfstandig naamwoord + werkwoord op staan.
Vraag de post-its per thema in een kolom te plakken (Stick & Share
methode). Als een idee een ander thema heeft, dan neem je een nieuwe
kolom. Overlapt het thema? dan komt de post-it onder de vorige in
dezelfde kolom. Er is wederom geen ruimte voor discussie.
Na de 1ste post-it mag iedereen meerdere ideeën bedenken en delen.
Iedereen plakt 1 post-it per keer, zo ontstaat er collectieve flow.
Als er een aantal post-its hangt herken je langzaam thema's.
De thema's verwoord je in een inspirerende zin/woord (!) boven de kolom.
Als alles hangt zet ieder een stip bij de kolom die het meest belangrijk
oogt. (individuele keuze).
Verdeel de kolommen onder de deelnemers.
Zij zetten zelfstandig de taken om in een praktische uitvoering.
Zo ontstaat een natuurlijke en snelle taakverdeling!
Voor uitgebreidere instructies kijk je op de website bit.ly/notionBUO
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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HOE DAN? WERKVORMEN
DE MIA-MIA (TEMPORARY SHELTER)
Een tijdelijk onderkomen. Een plek met een herberg-functie. Waar je
beschermd creëren, bouwen & ontwikkelen kunt.

Ik ontwikkelde deze werkvorm toen ik in projectprocessen steeds tegen onuitgesproken aannames aan liep. Waardoor de psychologische veiligheid onder druk
kwam te staan. Als je afstemt dat bijv. het woord respect een waarde is van waaruit
je werkt, is het wel noodzakelijk te weten wat iedereen daaronder verstaat. Hoe ziet
het eruit, wanneer is 'het' er. Deze werkvorm brengt persoonlijke dealbrekers en
gedragswaarden aan het licht.
Het moment voor deze werkvorm is voordat de storming-fase begint.
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 generatieve vraag: '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 in stilte max. 3 redenen op 3 post-it's.
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-its. Zo
ontstaat vanuit het individu nieuwe verbinding op basis van waarden.
De facilitator vraagt of er thema's te herkennen zijn. Er worden max. 6
thema's benoemd.
Het belangrijkste deel: Nu draai je alle negatieve grenzen om in positieve
situaties. Dit toont wat nodig is waardoor mensen blijven! Waar positieve
energie in ligt. Pas nu gaan we naar de abstractie en naar woorden zoals
bijv. respect, inclusie en vertrouwen.
De magie ligt in het feit dat nu iedereen elkaars ultieme grens te horen
heeft gekregen. De positieve omkering is gemaakt van waaruit er
constructief gewerkt kan worden.
Voor uitgebreidere instructies kijk je op de website bit.ly/notionBUO
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'ALS HET ANDERS LOOPT DAN JE WILT'
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.
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.

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.
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.
“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.”
Lieve Groet, Annette Dölle
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