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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.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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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. ;)
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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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.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID

If you are not in the arena getting
your ass kicked, I'm not interested in
your feedback. Deze quote laat scherp
zien waarom het belangrijk is 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.
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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.
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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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. Want iets identificeren en vergelijken vraagt een andere
energie en tijdsinvestering dan wanneer ik bijv. moet herstructuren of ontwerpen.
Zo leerde ik om mijn energie te managen en toch 'ja' te kunnen blijven zeggen. Ik
combineer dit trouwens regelmatig met Eisenhower's Matrix. We hoeven niet
allemaal dezelfde taak te doen om van waarde te zijn. Door dit bewust te maken
(in teams en organisatie) ontstaat er begrip voor elkaars ritme en energieverdeling.
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.
BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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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'.

BOTTOMUP ORGANISEREN BIJ DE OVERHEID
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RECEPTUUR VOOR
REFLECTIEF
KAPITAAL:
men neme een pan
nieuwsgierigheid, voegt
daar 3 liter metacognitie
aan toe, een vleugje emotie,
een snufje humor, 50 gram
gebrabbel, 200 gram
essentiële taal en topt dat
af met een flinke dot
digitale monitoring.
opdienen op een
kleurrijke spiegel.

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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