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Wie is Hems Zwier? 

 

 

17 december 2010 

 

‘Ik ben een avonturier naar het hart van mens en 

organisatie’: vertelt Hems Zwier als je hem vraagt 

wat nu eigenlijk zijn vak is. Van origine psycholoog 

maar inmiddels al meer dan twintig jaar werkzaam 

in de rol van ‘veranderaar’ of zoals hij zegt 'vern-

ieuwer'. Verantwoordelijk voor vaak grootschalige 

landelijke projecten, maar ook geboeid in kleine 

creatieve denksessies of bewustwordingstrajecten, 

waarbij mens en organisatie op zoek gaan naar 

hun angst en passie. 

 

Zijn uitdaging is het verbinden van het 'oude werken' met de nieuwe concepten en eisen van 

deze tijd. Het laten ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen. Communities, zonder 

besef en hinder van grenzen, gedreven door een gemeenschappelijk doel. 

 

Door gebruik te maken van een grote kist met ervaring, methoden en technieken, maar ze 

nooit zo te benoemen creëert hij een werkwijze die volledig op de situatie past. Sommige 

noemen dat maatwerk, hij noemt het situationeel bepaalde cocreatie en zegt dan direct 

'vergeet dat maar'! 

 

De laatste jaren ligt zijn passie vooral bij het ontwikkelen van nieuwe concepten rond 

leiderschap, samenwerken en creëren. Sleutelwoorden in zijn werk zijn vernieuwen, 

verbinden, leiderschap, cocreatie, passie, ‘voorbij de angst’, ‘anders denken, anders doen’ 

en het strategisch gebruik van social media.  

 

Naast zijn werk als organisatieadviseur is hij fervent blogger, spreker en  

workshop(bege)leider en altijd in om ‘leuke dingen met leuke mensen’ te ondernemen. Zo 

was hij in 2010 enkele maanden stareditor van de Mindz Community. En schrijft hij nu aan 

een boek over de angst in mensen en organisaties die hen belet hun passie te volgen.  

 

En niet onbelangrijk…hij is gek op echt Italiaans ijs. 

 
Twitter  www.twitter.com/HemsZwier 

Site  www.HemsZwier.nl 

Linkedin  http://nl.linkedin.com/in/hemszwier 

Email  Hems@me.com 
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Voorwoord 
 
Een blogboek! Een verzameling van blogs die ik eerder schreef op Mindz.com.  

In 2010 ben ik schuchter gestart met het schrijven van blogs. Eerst afwachtend, 

beschouwend, later scherper, maar steeds met een boodschap en vanuit mijn passie 

‘Anders denken, Anders doen’ 

Leiderschap, het nieuwe werken, complementaire teams, achteruit denken, dromen, 

passie, waardesystemen, onderwijs en de kunst zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij 

kwamen. 

Velen hebben gereageerd op de blogs en dat was genieten. Mooi om de verschillende 

reacties te zien en daar weer op te reageren. Want wie de bal kaatst mag hem terug 

verwachten. 

Ik heb genoten van het jaar 2010. Hele mooie momenten meegemaakt en mij heerlijk 

kunnen verbazen! En verbazing, verwondering en onbevangen ontmoeten daar gaat het wat 

mij betreft in het leven over.  

In ieder geval wil ik de Mindz Community bedanken voor het mooie platform en het 

geweldige enthousiasme waarmee de leden van deze netwerkcommunity elkaar bejegenen! 

Ik heb er heel veel nieuwe waardevolle contacten opgedaan met denkers en doeners die 

samen op weg zijn naar Society 3.01.  

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een geweldig 2011 en natuurlijk veel leesplezier! 

 

Hems Zwier 

 

De blogs uit dit blogboek, alsmede het gehele blogboek, kunnen gedeeld en verspreid worden mits de bron 

wordt vermeld. Zie voor de volledige licentie tekst de onderstaande Creative Commons link. De foto’s uit het 

blogboek vallen onder copyright © en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hems Zwier 

niet afzonderlijk gebruikt worden. 

 
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland 
licentie!
 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Lees meer over society 3.0. van Ronald van den Hoff op Mindz.com 
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He Dino, de ijstijd komt er aan! 
 

 

Woensdag 13 januari 2010. 

 

Het werken zoals wij dat kennen lijkt in 

rap tempo te verdwijnen. Werken in 

lekker overzichtelijke structuren, 

binnen 4 muren in keurig 

afgebakende organisaties lijkt zijn 

langste tijd te hebben gehad! Als de 

voortekenen mij niet bedriegen is de, 

zich langzaam voortbewegende 

,dinosaurus van het oude werken 

gedoemd te verdwijnen. 

 

In rap tempo wordt een nieuwe dynamische en steeds wisselende orde van 

samenwerkende individuen en tijdelijke groepen zichtbaar. De wens om vanuit kennis en 

met plezier samen te werken, voert de boventoon. Met gebruikmaking van de nieuwste 

communicatiemethoden en zonder vaste kantoren of verblijfplaatsen creëren zij 

oplossingen en producten in een tempo waar de dinosaurus van schrikt. Hoewel, het lijkt de 

dinosaurus nog niet op te vallen dat er een geheel nieuwe diersoort rondhuppelt. 

 

Dit nieuwe werken vraagt om nieuwe inzichten, om kennis en activiteit bij elkaar te brengen, 

te filteren en te faciliteren. Vraagt om oplossingen van nieuwe nog onbekende problemen. 

Misschien vraagt het zelfs om nieuwe beloningsstructuren! Wie sprak er 5 jaar geleden 

over waardebepaling achteraf? 

 

Het grappige is dat de meeste grote organisatieadviesbureaus en strategieadviseurs nog 

steeds bezig zijn de dinosaurus te vertroetelen! Zij bouwen graag mooie, efficiënte en 

overzichtelijke dierentuinen voor deze prachtige diersoort. 

 

Ik kan alleen maar roepen ‘Wake up and smell the coffee’ er komt een ijstijd aan! 
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De kunst van het vallen 
 
 

Donderdag 14 januari 2010 -  

 

Noorwegen, Hemsedal, het is -15 op het 

plateau, beneden in het dal -24. De 

sneeuw kraakt onder onze 

sneeuwschoenen. Bij elke stap zak ik 

weg, achter ons vormt zich een pad, 

voor ons geen enkel spoor. Om ons heen 

sporen van dieren, konijnen, vossen. De 

gids wijst op de interactie tussen beide, 

onduidelijk is wie gewonnen heeft, de 

sporen verdwijnen in de verte.  

 

We stijgen verbazend snel, koud heb ik het allang niet meer. De uitzichten zijn 

adembenemend, hoewel de zon zelf onzichtbaar verscholen ligt, worden de bergen prachtig 

uitgelicht. 

 

Als ik ergens in een flow kom, dan is het hier, ploeterend door de sneeuw met uitzicht op 

het doel, lekker concreet, gewoon op weg naar de top. De feedback is super, visualiseer de 

top en met elke stap zie je de voortgang. Achteromkijkend zie je het keiharde bewijs van het 

pad dat je hebt afgelegd. Ik realiseer mij dat het in het dagelijks leven niet anders is, alleen 

zijn doel en pad soms wat lastiger waarneembaar. 

Als fotograaf van het gezelschap neem ik regelmatig het risico van koude en gloeiende 

vingers. Nee, fotografenhandschoenen zijn niet alleen ‘voor mietjes’ kom ik tot mijn schande 

achter. 

Het licht is prachtig, het uitzicht ook, ik let niet op en schiet door de binding van mijn 

sneeuwschoen heen. Het volgende moment zit ik tot mijn lies in de sneeuw en buldert het 

gelach van mijn tochtgenoten door de bergen. Goed materiaal is een noodzaak! Zonder kun 

je hier niet lopen. 

 

De gidsen beschouwen dit als het mooi moment om te babbelen over lawines. We staan in 

de duivelsvallei, de vorm van twee grote hoornen en een smalle vallei er tussen. Berucht 

om zijn lawinevorming. De groep voelt ineens een sterke behoefte om wat extra snelheid te 

maken. Angst is nooit een goede raadgever, maar het zet wel in beweging! 

Het halen van de top is vooral mooi door het uitzicht! Verder is de top gewoon de top! Je 

kunt niet verder en dat is soms gewoon jammer;-) We lopen terug naar een graat en zullen 

het laatste stukje steil naar beneden gaan. En dan wordt het ineens stil! Steil is steil en diep 

is diep en sneeuw is glad en eng. Niemand zegt wat, maar iedereen ziet de helling en de 

diepte. 
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De gids gaat alpine skiënd op zijn sneeuwschoenen naar beneden. En dan grijpt iedereen 

naar zijn eigen handelingsrepertoire. Een groepsgenoot doet de gids na, een ander gaat op 

zijn billen, stokken vooruit en verzorgt een kleine lawine. Als fotograaf ga je als laatste, slik!  

 

Waarom weet ik nog steeds niet, maar ik besluit te springen! De eerste sprong gaat super 

en de tweede ook, de derde kom ik te diep in de sneeuw, mijn voeten staan vast, de rest 

gaat door. Ik rol naar beneden en maak mij in een reflex klein, bij misschien de vijfde rol trap 

ik mijn sneeuwschoen hard in de sneeuw. Door de snelheid wordt ik direct rechtop gezet en 

sta voor een verbouwereerde groep. Nadat het gelach is uitgestorven vraagt de gids of ik 

dit nog eens kan demonstreren.  

 

De groep eindigt de tocht met de vreemdste buitelingen. Ineens realiseer ik mij de 

vreselijke kick om van de berg te rollen en toch de controle te voelen om op elk moment 

weer op te staan. Ik hoor in gedachten mijn oude skileraar 'Jouw probleem is dat je altijd 

probeert te blijven staan, ga nou eens flink op je bek, daar leer je van'  

 

Ineens besef ik de diepte van deze aanwijzing. Maak gebruik van je snelheid, luister naar je 

angst, leer te vallen en vertrouw op je vaardigheden om weer op te staan! Ik weet dat je nu 

aan een situatie denkt waarin dat jou is overkomen. Zo niet, ben ik altijd bereid tot het 

geven van valtraining, in Hemsedal, Noorwegen. Overigens was het daar vannacht -32 en 

nu om 10 uur met volle zon -31. 
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Bewegen, de kunst van het gebrek aan stilstaan     
 

 
Vrijdag 15 januari 2010  
 

Koffie! Ik kijk naar een 24 inch 

beeldscherm en ben niet vooruit te 

branden. Ik neem een slok koffie en ik 

weet dat ik nu eindelijk in beweging moet 

komen, anders wordt het niets vandaag! 

 

Bewegen, zeg maar de kunst van het 

gebrek aan stilstaan. Op de vraag ‘hoe 

kan ik het beste mijn eigen bedrijf 

beginnen’ of ‘doe eens 3 tips om mijn 

project succesvol te maken’ antwoord ik 

steevast.....beginnen! Ik ben de beroerdste niet en na het inzakken van het woord 'beginnen' 

praten we dan verder over de plannen. Beginnen is starten met bewegen en bewegen leidt 

altijd tot verplaatsing! Een richting op gaan, ergens komen, nieuwe dingen zien. Meters 

managementliteratuur in de schappen en is het dan zo eenvoudig? Bewegen! Ja, het is zo 

eenvoudig!  

Ok, ik wil het wel een beetje mystificeren door te roepen,'bewegen, maar je moet je 

bestemming wel visualiseren'. Ik hoor een zucht van verlichting. Gelukkig, dus niet alleen 

bewegen! Nee, het helpt als je gaat bewegen, dat je weet waar je naar toe wil! Een eigen 

bedrijf, ja, maar wat dan, welk product, welke klanten. Of bij het zoveelste te starten project, 

waarom doen we dit, wie zit hier op te wachten?  

Maar, pas op....... te lang visualiseren leidt tot stilstand, zeg maar tot onbewegen! Dodelijk! 

Projecten worden ineens voorzien van plannen van aanpak van 140 pagina's. Dat is dus 

stilstand. Tijdens het schrijven is de wereld alweer veranderd, potverdorrie! De die-hards 

schrijven het plan dan opnieuw;-)  

Nee, visualiseren is het doel helder in het hoofd krijgen, de eisen kennen en dan...bewegen. 

Delen en praten, soms moeten bijstellen, maar het doel helder voor ogen! Als je het doel en 

resultaat van wat je wilt helder in een tweet (twitterboodschap van 140 karakters) kunt 

formuleren, kun je op pad! 

 

Kijk, als je dan nog niet beweegt....dan ontbreekt er eigenlijk alleen nog maar vertrouwen! En 

dat is moeilijk, dat is lastig, is angst, is slapeloosheid! Getver, hoor ik je denken, dat bedoel ik 

nou, zie je wel! 

Gelukkig is de oplossing simpel....bewegen! Kleine stapjes, niet meteen een marathon, je 

bent superman niet! Maar gewoon opstaan en beginnen, de eerste stap zetten. Moeilijker 

is het niet. O, ja en zo nu en dan evalueren, maar dat wist je al. Beginnen,visualiseren, 

bewegen, vertrouwen! Pfff heb ik het bewegen toch weer mooi 20 minuten kunnen 

uitstellen!  
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Mag ik misschien onderwijs waar ik wat aan heb?! 
 

 

Dinsdag 19 januari.  

 

Zaterdagochtend, kennismaking met een 

school in het voortgezet onderwijs! Tijdens 

de presentatie voor ouders hoor ik dat 

deze school, door Radio538, tot leukste 

school van Nederland is gekozen. Ja, u 

kunt rustig Googlen. Onder de juiste 

inzenders verloot ik een maak-mij-beter-

sessie met als thema onderwijs. 

Niets mis met deze school hoor, ziet er 

gelikt uit; sportlijn, pluslijn, cultuurlijn en 

zelfs een wetenschapslijn. Maar toch mis ik iets of beter veel. Ik mis het antwoord op de 

vraag die elke school zich zou moeten stellen: WAAROM ben ik hier? Precies, school 

waarom bent u hier? Uiteindelijk boetseert de school het meest kostbare bezit van deze 

maatschappij......het kind! 

 

Laten we daar nu eens iets minder onverschillig naar kijken. Waar bereiden we onze 

kinderen eigenlijk op voor? Schrijf maar even 5 thema's van de toekomst op. Zet er achter 

wat we moeten kunnen en kennen om die thema's goed op te pakken! Is lastig natuurlijk, 

obligate thema's als milieu, China als nieuwe wereldorde, wat nog meer? Experts roepen 

dat wij de uitdagingen die we over 10 jaar te behappen krijgen gaan oplossen met 

technologie die we nu nog niet kennen.  

Wat moeten onze kids dan kunnen en hoe bereiden we ze daar op voor? Natuurlijk moeten 

ze goed kunnen rekenen en schrijven! Mij hoor je niet roepen dat er een geheel ander 

curriculum moet komen, maar het 'leren leren' moet anders! Leren leren is wat mij betreft 

de basis voor alles. Als je dat kunt, kun je wat. En de laatste technologie gebruiken 

natuurlijk. Elk kind een iPhone! Het kan toch niet zo zijn dat de jeugd niet over de technologie 

beschikt die wij gewoon vinden. En een 'clear open mind', leren uitdagingen vanuit meerdere 

invalshoeken te bezien! 

 

Mag ik een voorbeeld geven? De maatschappelijke uitdagingen van de toekomst hebben 

een nationale maar waarschijnlijk internationale impact. Eens? Hoe bereiden we onze kids 

daar dan op voor! Kinderen krijgen nu onderwijs op school! Precies op school! Ik zou willen 

dat de jeugd onderwijs krijgt in een netwerk van scholen en communities. Stel je voor een 

werkstuk over de junta in Argentinië. Dat werkstuk maak je met twee kinderen uit 

Nederland, 2 uit Argentinië en 2 uit Duitsland. Wedden dat dit andere eisen stelt aan het 

kind en andere inzichten oplevert! En niet roepen dat dat onmogelijk is! Met de huidige 

technologie kan dat eenvoudig! Hoeft niet meteen internationaal, in de onderbouw kunnen 
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we rustig op nationaal niveau beginnen. Laat een Amsterdammer eens lekker aan de gang 

gaan met iemand uit Geleen en Emmen! 

 

Ander voorbeeld! Scholen geven uitstekend les over maatschappelijke thema's, prima! 

Maar maak dat nou eens participatief! Maak kinderen onderdeel van de oplossing! Niet 

voor een middagje, maar gewoon vier maanden per thema. Met de poten in de klei met 

begeleiding van instellingen en bedrijven. Leren, participeren, op je bek gaan, evalueren en 

door gaan! Pak maar eens de loverboys of maatschappelijke uitval bij de kop! 

 

En dan nog even dit. Hoe staat het met de drijfveren van de jeugd, wat zijn de big 5 for life 

van het kind? Wat doet de school daar nu echt aan? Op dit moment bestaan er complete 

stromingen gericht op het coachen van mensen om weer terug te komen bij hun kern! 

Dromen te durven volgen, te luisteren naar 'inner heroes' Vaak ontstaat deze innerlijke 

verwarring rond de dertig, soms zelfs later. Bedenk eens wat een maatschappelijke 

kapitaalwinst we genereren als de school daar echt aandacht aan besteedt. Laat jongeren 

werken binnen thema's die hun drijfveren prikkelen! Maak geen grijze muizen, die hebben 

we zat. 

 

Kijk en dat denk ik, terwijl er zich op een zaterdagochtend een powerpointpresentatie voor 

je ogen ontvouwt, met alleen maar zaken die ik ook in twee A4tjes had kunnen lezen. Eh 

nee, er was geen gelegenheid tot het stellen van vragen. De volgende horde ouders stond 

alweer op de gang! 

Kunnen we dan met zijn allen niet een beter concept neerzetten. Ik beschouw dit maar als 

een betaversie van een blog dat ik later nog eens zal schrijven. Of misschien deel 1. Hebben 

we eigenlijk al vastgesteld over welke vaardigheden de mens van de toekomst moet 

beschikken? Reageer vooral als ik het niet begrepen heb! Ik laat mij graag verrassen! 
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Sloop de muren, kom uit uw doos! 
 
 

Dinsdag 26 januari 2010 – 
 
Nog één blogje over onderwijs dan!  

Over het slopen van muren. Breek de 

muren af en breng de school terug naar 

waar hij ooit stond, midden in de 

samenleving!  

 

Ooit leerden wij van wijze mannen en 

vrouwen. Op dorpspleinen of in het veld.  

De wijzen vertelden ons wat nodig was, spraken recht en hingen zo nu en dan iemand op 

die niet wilde luisteren! 

 

De vooruitgang bracht de scholen en de professionals. Mannen en vrouwen die geleerd 

hebben om wijze mannen en vrouwen te zijn. Het leren werd opgesloten in een keurige 

doos met gebruiksaanwijzing; de school. De jeugdige onder een stolp geplaatst! En daar 

ging het mis! De school werd buiten de samenleving geplaatst. Ik zie u verontwaardigd 

kijken en roepen, helemaal niet! De school is het hart van de samenleving! Belachelijk! 

Nou,........ dan daag ik u uit nog eens goed te kijken! Ik zie een pijnlijk scheurende spagaat 

tussen wat we hebben en dat wat we nodig hebben! 

 

Natuurlijk brengt het moderne onderwijs veel goeds, maar het traditionele leren is 

verkwanseld! Moeten we terug naar het oude leren in het veld? Nee onzin natuurlijk, dat 

werkt niet! Maar het ‘oude leren’ integreren in het huidige onderwijs dat werkt, dat boeit, 

dat zorgt voor een anker! Leren van wijze mannen en vrouwen, die vanuit hun vak weten 

waar ze het over hebben. Leer te durven vragen! Betrek het bedrijfsleven, betrek 

instellingen, eis dat ze meewerken aan het opleiden van hun toekomstige medewerkers! 

 

En waarom is ons leren zo versnipperd, terwijl juist de samenhang zo belangrijk is? 

Separate lessen biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, noem het maar. 

Waarom niet integraal? Laat eens zien dat bijna alles met alles verbonden is! Laat zien dat 

milieu en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ga naar een 

Raadsvergadering, volg de debatten in de Tweedekamer. Durf te debatteren in de school. 

Kruip uit die doos die school heet! 

 

Mag ik eens roepen wat ik voor mij zie? Ga met de kids de regio of stad in, ga naar buiten! 

Loop een week lang rond, bespreek de geschiedenis, biologie, economie en ga zo maar 

door. Plaats de eigen regio in haar historische context. Laat ze onderzoeken en bespreken 

wat er goed en mis gaat! Stel de waaromvraag, vergroot die uit! Daag ze uit het te 

verbeteren , maak samen een plan! Spreek mensen aan, confronteer raadsvergaderingen. 
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Zorg dat de jeugd een drive krijgt om te willen realiseren. Zorg voor betrokkenheid en 

inzicht! Maak ze gretig! Zet de school weer in de samenleving! Breek de muren af! 

 

O, ja als ik zeg rondlopen dan bedoel ik niet passief kennis consumeren! Nee, daag ze uit 

een product met ‘kloten’ te maken waaruit blijkt dat ze het begrepen hebben. Geef ze de 

laatste technologie, laat ze twitteren, video’s maken, webpolls houden! Laat ze een URL 

bedenken, koop deze en laat ze een website bouwen als eindproduct. Zet deze in de markt! 

Geef ze een stem in hun eigen samenleving. Kijk daar krijg ik het warm van! Dan trek je met 

zijn allen toch een nacht door om het beste product neer te zetten. Dan boeien schooltijden 

toch niet meer. 

 

Doe dat nou eens minimaal een week per kwartaal! Ja leerkracht, kost tijd om te 

organiseren! Vooral de eerste keer, veel bellen, visie ontwikkelen, nieuwe lesstof, durven! 

Naar bedrijven toe, wethouders bellen, ongeruste ouders bemoedigen, noem het maar! 

Wedden dat je niet kunt wachten om de tweede week te organiseren! Kijk en dat hoop ik 

nou, leerkrachten die midden in de samenleving staan en dat laten zien. Kinderen die staan 

te stuiteren om naar school te gaan! 

 

Zullen we het gewoon eens gaan doen in plaats van te roepen dat het niet kan! 
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Mag ik bergschoenen onder een maatpak??? 
 
 
Dinsdag 02 februari 2010  
 
Net wakker! Ik kijk in mijn agenda. 

Vandaag geen gesprekken met 

dresscode 'pak en stropdas'! Gewoon 

spijkerbroek en bergschoenen. Neen, 

niet als statement, het loopt gewoon 

lekker!  

Even gaan mijn gedachten terug naar 

het ICT bedrijf waar ik ooit begon. Stiff 

upper lip British...blauw pak, wit overhemd en een stropdas. Company tie, of als jonge rebel, 

een afwijkende donkerblauwe! Iets anders werd niet getolereerd.  

 

Ook voor de dames was er een handboek vol 'dress to impress' regels. Ik zal nooit vergeten 

dat één van de boardmembers uit London een Nederlandse directeur opdracht gaf om zijn 

secretaresse te vertellen dat ze voortaan een bh diende te dragen. De beste man, 

inmiddels een dikke vijftiger, zit nog steeds in therapie! 

 

Wat is dat toch? Ik zie een blauw pak, overhemd, stropdas en denk... ICT. Ik zie een donkere 

krijtstreep, lichtbruine schoenen en denk..... bankwezen. Ik zie 'all of the above', in de 

verkeerde combinatie en denk...makelaar! Heerlijk, dat wij zonder al te veel moeite weten bij 

welke kudde iemand hoort! Het maakt het leven overzichtelijk! Het maakt ook dat iemand in 

een spijkerbroek, Tshirt en bergschoenen erg veel moeite heeft om gehoord te worden in 

een boardroom. Ja, ja Steve Jobs kan dat inmiddels! Maar als ik hem in de metro zou 

tegenkomen, geef ik hem toch 5 dollar om iets warms te kopen! 

 

Iedereen kent het begrip 'versnellingskamer'? Dat is een zaal waar iedereen achter een 

computer zit en dan via de computer communiceert over een thema, bijvoorbeeld 'hoe 

komen wij de crisis door'. Zeg maar een lokaal Twitter! Het voordeel is dat het onduidelijk is 

of de opmerkingen gemaakt worden door de CEO, een manager of een junior. Er wordt dus 

onbevooroordeeld gekeken naar de boodschap! Ja, voel je um! Het zou kunnen zijn dat een 

junior een wereldidee heeft, maar niet het juiste pak....en dan hoor je dat dus niet! Ik zeg 

bewust hem want voor een haar gelden weer andere regels! Dus voor even zetten wij ons 

behaaglijke kuddegevoel opzij en denken en communiceren waardevrij. Lachen toch! Er zijn 

adviesbureaus die er goud aan verdienen. 

 

Brengt mij op de vraag....hoe ziet het uniform van de nieuwe werker er eigenlijk uit? HELP, 

hoe herken ik een nieuwe werker als ik er één zie? Is het zijn iPhone, zijn designer 

spijkerbroek of Macbook? Potverdorrrie het zal mij toch maar gebeuren, dat ik een zaal 

binnenkom en dan echt in contact moet treden met mensen om te weten wie ze zijn! 
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Ik hoor je denken...wat een belachelijk verhaal! Zo werkt dat toch niet. Hmmmm...denk je 

echt van niet? 

 

Maar stel even dat de nieuwe werker niet direct te herkennen is. Hoe vind ik U? Ja, dat is 

het probleem, hoe scheiden we het kaf van het koren, als het maatpak dat niet meer doet! 

Personal branding, identity marketing is dat het? Nieuwe werker help mij eens even! Wie 

bent u en waar vind ik u? Mag ik jij zeggen? Twitter, Mindz, natuurlijk heb je jouw eigen 

naam al als URL laten registreren, toch? Over 10 jaar verwacht ik dat de ambtenaar van 

de burgelijkestand dat bij een geboorte direct regelt. Gefeliciteerd met uw dochter 

Irenedevries.nl 

 

In de toekomst zal het nog meer dan nu gaan over het neerzetten van je eigen identiteit. Je 

gaat namelijk samenwerken met nieuwe werkers uit China, Chili, Oostenrijk noem het maar. 

Dan helpt het huidig Curriculum Vitae niet! Een trackrecord, een gedegen portfolio, jouw 

drives, de netwerken waarmee je je wilt verbinden. Waar mag ik je vannacht over bellen! 

Dat soort dingen! Nee, dat is geen curriculum vitae zoals wij dat kennen! 

 

Maar goed, hoe kwam ik hier op? O, ja bergschoenen onder een maatpak! Kuddedieren en 

het nieuwe werken!  

 

Help eens, wie heeft zijn eigen naam al geregistreerd? Stuur mij dan meteen even de URL. 
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Zeg kenniswerker.......wie bent u eigenlijk! 
 
 

 

Dinsdag 09 februari 2010  

 

Ik kom aanrijden en zie het enorme pand 

waar ik een afspraak heb. Mooi groot logo 

op de muur. Een flitsende entree en dito 

dames voor de ontvangst. Blij loop ik door de 

gangen. Je voelt er gebeurt hier wat! Het 

bruist! In een met felle kleuren getooide 

werkruimte zitten een aantal mensen 

gebiologeerd naar schermen te staren. Wat 

een rust! Hier wordt nagedacht! 

Goed gesprek en na een half uur is het tijd 

voor nog een koffie. Wederom geniet ik van 

zeker twintig starende beeldschermhoofden. Nee, nee, ik zit niet in een dealingroom! Ik ben 

op bezoek bij kenniswerkers. Ik bedwing de neiging om BOEH te roepen! 

 

Potverdorrie zeg ik, wie zijn jullie dan! Welke kennis hebben jullie en wat doe je er mee! 

Even blijft het stil, dan hoor ik Curriculum Vitae, Linkedin! Ik wordt al moe bij de gedachte 

dat ik dat allemaal ongesorteerd moet gaan lezen. Er klopt iets niet! Het voelt gewoon niet 

goed! Dit kan beter, toch? Dus ik roep ‘even sorteren’! 

 

Als ik zeg #onderwijs of #socialmedia of #veranderstrategiënbinnenpolitiekecontext, wie 

van jullie springt dan op? Roep jullie ‘hashtag for life’ eens even?? Hashtag????? JA, je 

weet wel een # als je iets wil vragen op Twitter? Oeps foutje! Voor ik het weet sta ik uit te 

leggen wat de kracht van Twitter is. Hoor ik 'Duh, ik ga echt niet elke vijf minuten zeggen 

wat ik aan het doen ben', 'Heb jij daar dan tijd voor'  

 

Begrijpelijk natuurlijk! Maar toch houdt het mij bezig. Stel je hebt een bedrijf van 3000 

kenniswerkers, hoe verbinden die medewerkers zich dan met elkaar? Wat weet je van elke 

medewerker? En nog belangrijker, wat weet de klant van deze medewerker? Ja zijn 

Curriculum Vitae, maar is dat genoeg? Benut je het volle potentieel op deze wijze? Bind je 

zo je medewerkers aan jouw merk? Wil je niet meer weten? Ben je niet op zoek naar een 

totaalplaatje van kennen, kunnen, drives, hobby, netwerken?  

 

Tegenwoordig hoor je veel over corperate identity, corperate branding. Dat is zorgen dat je 

medewerkers jouw merk uitstralen. Wow, zie je het voor je! Dus zeg maar niet rondrijden in 

auto’s met Coca Cola, maar het uitstralen;-) Betrek daar de personal branding van de 

medewerkers nou eens bij! Ik hoor je denken, ECHT NIET! Die medewerkers gooien toch 

niet hun hele hebben en houwen op tafel. Nee, …echt niet? Tegenwoordig hoef je maar te 
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'Googlen' en je krijgt de rest van de medewerker gratis, maar fragmentarisch aangeleverd! 

Natuurlijk alleen als iemand een digital spoor heeft nagelaten. Van de medewerker zonder 

spoor weet je nog minder of misschien wel niets!  

 

En toch zit het onderscheidend vermogen van de kenniswerker juist in zijn drives, zijn ‘Big5’, 

de toegevoegde waarde boven op het etiket psycholoog, bedrijfskundige of functioneel 

ontwerper! En we weten toch allemaal dat een klus gegund wordt! ‘Goh, ben jij ook 

bergbeklimmer, wat leuk joh’! Wat is jouw ultieme topervaring? Wie denk je dat de klus 

krijgt bij gelijk niveau?!! Gebruik dat nou eens strategisch! Sorteer die sociale meerwaarde 

van die medewerkers nou eens. En heel belangrijk….maak er strategisch gebruik van. 

 

En kenniswerkers laat eens zien wie je bent, laat dat niet aan het toeval over! Eerder riep ik 

registreer je eigen naam als URL. Stap twee zou moeten zijn bouw aan je virtueel DNA! 

Vertel wie je bent en laat het groeien. Verbind je DNA met de buitenwereld, daar komen 

mooie dingen van;-) 

 

Even terug naar dat bedrijf! Zie je de mogelijkheden? Of niet? Al dat virtual DNA van die 

medewerkers verbinden in een groot lichaam! En nou niet denken dan maak ik het die 

headhunters wel heel gemakkelijk! Dat geloof je toch niet! Bij een bedrijf dat de totale 

sociale meerwaarde van zijn medewerkers benut, hun drives ten volle tot ontplooing brengt, 

gaat niemand weg! Daar werk je niet, daar leef je! 
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Gooi die scholen toch OPEN...start een 'learning community' 
 

 

Dinsdag 16 februari 2010  

 

Ik ben met de auto onderweg naar 

Utrecht. Zap langs de radiostations en 

kom bij Radio1. Krijg ik nog net een 

schooldirecteur mee die roept ‘Daarom 

ben ik voor een school van 8 tot 20 uur’. 

Ah, denk ik, die heeft het begrepen! 

Jammer, toch niet! Helaas is naar zijn 

mening de school er alleen voor de jeugd. 

Kinderopvang, stuk naschoolse opvang en 

we komen tot een 12-urig model. 

Terwijl ik op het laatste moment een vrachtwagen ontwijk, denk ik….dat kan beter. Deze 

Rotterdamse directeur heeft gelijk, maar denk nou eens anders. Denk nou eens even 

verder!  

Laatst liep ik rond 18 uur door een Hogeschool ergens in het noorden van het land. Hier en 

daar een student, een paar nerds rond computers en verder snel huiswaarts kerende 

studenten. Leeg dus, hmmmmm LEEG dus, kauw daar nou eens even op! Leeg! Terwijl ook 

een alternatieve niet al te commerciële film zou kunnen starten in die lege collegezaal. In 

het restaurant maaltijden geserveerd zouden kunnen worden voor iedereen die samen wil 

eten. Community-eating zeg maar! Gewoon iedereen die wil eten en een goed gesprek 

voeren. Er startende ondernemers hun visioenen zouden kunnen delen en aanscherpen. 

Andere ondernemers die er experimenten doen met apparatuur die ze in nog geen twintig 

jaar kunnen betalen. 

 

Pfff denk ik, wat misbruiken wij met zijn allen toch een hoop kapitaal! Leegstand van scholen 

zou eigenlijk niet mogen. Dat zijn toch gebouwen waar het moet bruisen. Zeg maar dat je ’s 

avonds niet zegt ‘ik ga even naar de kroeg’, maar dat je zegt ‘Ik ga even naar school kijken 

of er nog iets leuks gebeurt’ Iedereen kent toch de TEDxtalks hoop ik? Anders snel even 

kijken op www.TED.com Stel je nu eens voor dat je dat binnen jouw eigen regio organiseert. 

Een vrij podium waar iedereen met goede ideeën kan gaan staan en zijn verhaal vertelt. 

Studenten die aanschuiven, blijven hangen en mee debatteren! Die na afloop zeggen, ik heb 

wel zin om mee te doen, kan ik iets bijdragen? Voel je hoe de maatschappij de school 

binnen kruipt, hoe het leven terug komt in die soms wat grijze gebouwen. 

 

Ga eens met vijf man zitten en bedenk wat je allemaal in een school kunt doen! Na een uur 

wordt je gek van de energie die je hebt ontwikkeld! Ideeën die gewoon realiseerbaar zijn en 

wel morgen!  
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O Jee, helemaal de JA-MAAR groep vergeten! JA-Maar de school moet schoon gemaakt 

geworden. JA-MAAR de energiekosten gaan omhoog. JA-MAAR er lopen dan allemaal 

vreemde mensen in mijn school. JA-MAAR het wordt zo druk en dynamisch, ik wil rust. 

Onderwijs is rustig leren! JA-EN zou ik willen zeggen! Dat lossen we op!  

 

Stel het je gewoon eens even voor. Ogen dicht en vijf minuten dromen! Ondernemers die de 

school gebruiken voor nadenken, presentaties, maar ook iets teruggeven. Een college, 

rondleidingen, stages of gewoon producten. Ouderen die elkaar weer in de school 

ontmoeten, kinderopvang (raar woord) soepel geregeld wordt ‘Na Schoolse Activiteit (NSA)’ 

in plaats van Na Schoolse Opvang (NSO). Kinderen hoeven niet opgevangen te worden. Dat 

doe je na een ramp! Kinderen willen activiteiten, willen verkennen en ontdekken. Hoezo 

generatiekloof, gooi dat ding nou toch eens dicht! 

 

ZZPers die elkaar op school ontmoeten, er samenwerken. Hun ervaring teruggeven en 

ideeën direct delen met studenten. Netwerken die spontaan ontstaan. Kunstenaars die 

werken en exposeren, die hun visie geven op vernieuwing! Getver wat een mogelijkheden! 

Ik kan niet wachten tot de eerste community, zeg maar de nieuwe school geopend wordt. 

Filmhuis, restaurant, theater, hangplek jong en oud, bibliotheek, wetenschappelijk centrum, 

art club, sportcentrum, informatiepunt gezondheidszorg. O ja, zullen we het woord school 

afschaffen! Het klinkt gewoon zo schools, zo stil, zo oud leren. Community klinkt toch veel 

beter.  

 

Ok, voor de die-hards wil ik het wel Learning community noemen;-) En geloof maar dat daar 

geleerd wordt! Wie ga ik helpen dit te realiseren????   
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Ik wil mijn geld terug zien......doe eens wat moois! 
 

 
Dinsdag 23 februari 2010  

 

Hardlopen, een sport waarvan ik nooit 

gedacht had dat ik het ooit zou beoefenen! 

Maar nu geniet ik van mijn rondje door een 

bevroren bos. Moment om even hijgend de 

week te overdenken. Ik denk aan het 

enthousiasme waarmee mijn blog ‘Gooi die 

scholen toch open…start een learning 

community’ is ontvangen. Wil ik wat mee 

doen, nee sterker, ga ik wat mee doen! 

Eerst die ronde tafel eens organiseren. Het concept verder aanscherpen! Maar de focus 

ligt wat mij betreft op doen. Doen en experimenteren, schrijven doen we later wel. Was het 

niet een Indiase filosoof die zei ‘Schrijven en theoretiseren, heeft alleen tot doel het 

beginnen uit te stellen’ 

 

Mijn running mate hijgt over de opening van een nieuw gemeentehuis. Was een geweldig 

feest. Benny Joling was aanwezig om een openingslied te zingen. Ja, het gaat hier om de 

kleinste stad van Nederland. In de achterhoek en dan doe je dat! Ik roep goh…! En ik hoor 

‘het gaat hier wel om een ecologisch verantwoord gebouw, geweldig over nagedacht, 

prachtig van design’. Leuk, zeg ik, onderwijl even naar adem happend. En, hebben ze daar 

nu gratis wifi, exposities, multifunctionele ruimten voor bandjes, open coffee voor 

ondernemers, restaurantje, cafe? 

 

Verbijsterd wordt ik aangekeken! Huh, we hebben het hier over een gemeentehuis ja, NEE 

dus. Maar dan zie ik het gebeuren! Een idee wordt geboren! Je bedoelt: ‘Een soort 

cultuurhuus, zeg maar een overdekt dorpsplein, waar het allemaal gebeurt!’ Zoiets als in 

Denemarken? BENG, zo snel kan het gaan, tijdens het hardlopen trekken we even een 

sprintje naar gemeenschapsruimte en cultuurhuus! Waarom worden die prachtige 

gebouwen niet verder doordacht voordat ze worden ontworpen en neergezet! Het 

eisenlijstje is gewoon niet compleet als de maatschappelijke impact niet is bekeken! 

 

Wat is het toch dat wij alle instituten die wij hebben, voorzien van een muur en een hek. En 

openingstijden waardoor een normaal mens zich altijd in bochten moet wringen om er in 

een rij te mogen staan! Raar toch dat gebouwen, die we met gemeenschapsgeld 

neerzetten zo slecht toegankelijk zijn voor de gemeenschap. Als we de scholen open gooien, 

moeten we dan ook niet eens kijken naar onze gemeenschapshuizen? 

 

Kauw daar nou eens even op. Maak het eens tot een aparte paragraaf bij elke nieuwbouw 

of verbouwing. Nodig de gemeente eens uit om mee te denken. En dan niet al die 
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gereguleerde verzuilde groepen en verenigingen, maar ook jeugd, ouderen en daag uit om 

na te denken. Te roepen wat er absoluut moet komen. Loof een iPad uit voor het beste 

idee;-) Stel die vraag! Wat draagt dit gebouw bij aan het functioneren van de gemeenschap. 

Wat kunnen we extra doen tegen geringe meerkosten. Hoe kunnen we elke geïnvesteerde 

euro maatschappelijk maximaal laten renderen! En pak niet alleen de nieuw neer te zetten 

gebouwen! Richt je ook op die oude verlaten gebouwen! Doe er wat mee. En dan niet 

gericht op één functie zoals de kunst of een broedplaats voor jonge ondernemers. Nee, 

maak dat nou eens multifunctioneel. Verzamel meerdere doelgroepen, functies, werkende 

en niet werkende. Laat het bruisen.  

 

Moeilijk? Nee, volgens mij niet! Het lijkt mij een kwestie van willen en het opzij leggen van 

zuilen en ego’s. We hebben de bek toch vol over een samenleving waarin betrokkenheid en 

wederzijds respect aanwezig is? Waar verbindingen ontstaan? Laat dat dan zien! En dat 

laatste bedoel ik letterlijk! Zet gebouwen neer als statement. Maak het zichtbaar! En nodig 

de buurgemeenten uit om te laten zien hoe het ook kan! Geef leegstaande gebouwen weg 

voor een euro aan degene met een geweldig plan! Kijk bij nieuwbouwplannen eens of een 

vernieuwbouwplan niet veel beter is. Waarom Nederland verder volbouwen, terwijl er 

zoveel leeg staat?  

 

Al hardlopend draaf ik misschien teveel door! Dat krijg je met hardlopen! Er zijn vast al 

goede voorbeelden van dit streven! Laten we die nou eens uitvergroten en etaleren. Creëer 

die ruimten voor werken, ontspannen…voor leven! 
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Ga voor inspiratie........ga voor bewegend denken© 
 

 
Dinsdag 02 maart 2010  
 
Inspiratie is het goud van ontwikkeling. Het is 

een idee, een drive waar de energie vanaf 

spat! Inspiratie is voor een wit vel papier 

gaan zitten en het dan vol schrijven of 

tekenen met ideeën. Een stip op de horizon 

plaatsen. Bruisen van de adrenaline, in een 

flow raken, elkaar versterken. Voelen dat de 

som veel meer is dan welke delen dan ook. 

Inspiratie is geen besef van tijd meer 

hebben, op de klok kijken en zien dat het vijf 

uur later is, terwijl het lijkt alsof de tijd heeft 

stil gestaan. Kom op dan met die inspiratie, zul je zeggen. Maak mij gek, ik wacht!  

 

Helaas inspiratie kun je niet afdwingen. Niets is erger dan besluiten dat je nu inspiratie wilt 

hebben om dat geweldige idee vorm te geven of om dat delicate probleem aan te pakken. 

Ken je die werkgroepen, waarbij de voorzitter sleurt? Je als ware zijn batterij ziet 

leeglopen? Soms heten ze ook wel workshops, staf, afstemmingsoverleg, 

versnellingskamer, noem het maar! Vaak spelen die meetings zich af tussen vier muren. 

Hou dat even vast! VIER MUREN. Vertel mij nou eens hoe een goed idee kan ontstaan als 

het wordt ingesloten tussen vier muren. Vertel mij nu eens hoe je bloed sneller kan gaan 

stromen als je stil zit op een stoel. Ik hoor je denken ‘ verrek klinkt maf’ , we doen het al 

jaren zo, maar er zit iets in! Kijk, als je dat laatste ‘er zit iets in’ kunt veranderen in ‘er komt 

iets uit’ dan ben je al een heel eind! 

 

Kom van die stoel, ga bewegen, durf je bureau gedag te zetten. Stap uit die veilige 

comfortzone. Daar ga je geen inspiratie op doen! Ik daag jullie uit om de volgende vijf 

boardroom meetings buiten te doen. Jas aan, naar buiten, secretariaat mee. Nee niet voor 

de notulen. Belangrijkste afspraken en actiepunten gewoon vastleggen met een 

memorecorder. Liefst kort en bondig! JA MAAR er staan drie presentaties op de agenda. 

Prima, er is altijd wel een boom waaronder die gegeven kunnen worden. Ja, ook die 

geweldige lunch staat gewoon op locatie klaar! Die wordt niet op een karretje onder ‘zal ik 

de lunch hier neerzetten’ binnen gereden. Je moet er wat voor doen, even lekker door 

stappen, meters maken! Dan wordt vergaderen, creëren, conflict hanteren; leuk! Dan heb 

je s’ avonds energie over! Wil je verder, wil je door! 

 

En dat nu is het hele idee achter Bewegend denken©. Een visie en een methode. Denken 

doe je niet achter een bureau, problemen los je slecht op achter een eikenhouten 
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vergadertafel. Denken doe je door te bewegen en samen te komen op unieke locaties, liefst 

zonder muren.  

 

Natuurlijk het is niet altijd makkelijk om de ‘tegenpartij’ voor te stellen om een conflict in de 

klei ‘uit te vechten’, maar het werkt wel! Stap uit dat kader als je echt iets wilt! Laat een 

heidag nu eens echt op de hei plaatsvinden en niet in dat 5 sterren conferentieoord! En nu 

niet roepen ‘ik heb geen wandelschoenen’ of ‘ik loop zo moeilijk’. Bewegend denken© gaat 

niet over kilometers of over steile berghellingen!  

 

Misschien heb je wat hulp nodig, een gids die de weg wijst, een moderator die de groep 

aanjaagt of op de plaats rust laat houden. Dat treft, die heb je nu gevonden! Vanaf vandaag 

kun je mij bellen voor Bewegend denken©.  

 

Samen ontwikkelen wij een reis op maat, van enkele uren tot enkele dagen! Tja en dat je 

daarna weer naar binnen moet om zaken uit te werken, verder te brengen, te 

implementeren is niet erg. Je hebt ervaren dat je op elk moment kunt roepen…’ kappen zo 

gaat het niet! We gaan naar het strand voor wat bewegend denken©!’ 
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Echte leiders gaan...... bij rood! 
 

 
Dinsdag 09 maart 2010 
 
Kennen jullie het boek ‘The tipping point’ van 

Gladwell. Inmiddels al een aantal jaren oud. 

Mooi boek over het viraal maken van ideeën. 

Hoe kan het dat iets ineens een hype wordt, 

wat zijn daar de onderliggende werkende 

factoren. Dat soort dingen! Kan het boek aan 

iedereen aanraden, maar ga het er verder 

niet over hebben. Ik werd getroffen door een 

ander tipping point. Zondag zag ik in een flits 

een weekoverzicht waarin Agnes afscheid nam van de politiek. Althans aan het huidige 

trekken en sleuren om het SP-schip naar beter water te leiden. Grote wallen, een triest 

gezicht! 

 

Plaats daar de stuurman van de viermansbob eens naast. Na de eerste run in een 

interview roepen, ‘dat er een flinke deuk in het zelfvertrouwen is geslagen’. Ik zit perplex 

achter het scherm, sta al met de telefoon in de hand…deze man moet geholpen worden. Dit 

is een noodkreet! De interviewer brabbelt gewoon door naar zijn eindshot! 

 

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan met voorbeelden die allemaal te maken hebben met 

zo’n omslagpunt! Het punt waarop ineens iets lijkt te breken. Vaak leidt dat tot drastische 

maatregelen. Een soort openbare boetedoening voor falend leiderschap. En vlak 

daarachter de vernieuwing..…het nieuw elan! Dat de pijn gaat wegnemen en de partij of het 

idee tot grote bloei gaat brengen. Hou dat beeld even vast. De nieuwe leider! En daar gaat 

het fout of niet? Gewoon een vers hoofd, maar niets geleerd! 

 

Denk even mee, hoe kan het dat een partij qua zetels gehalveerd wordt en niemand dat zag 

aankomen? Hoe kan het dat die stuurman in die bob stapt en denkt, verrek dit kan ik niet. 

Kom op zeg, dat zie je toch aankomen! Dat hoor je en dat voel je. En dan doe je er wat aan! 

Dat laatste klinkt logisch, maar is het blijkbaar niet. Ergens zit dat schakelaartje van het 

omslagpunt en dan pas KLAK! En dan doe je er wat mee. Ja eigenlijk niet meer, want 

meestal is het dan te laat. 

 

Waar ligt dat nou aan. Willen leiders niet horen dat er iets mis is? Of durven leiders zelf 

niet te zeggen dat het mis gaat? Of durven we het hen niet te vertellen! Gewoon naar de 

CEO lopen en zeggen, joh waar ben je nou mee bezig, dit gaat toch fout! En dan met een 

glimlach vervolgen… zullen we dat eens nader bekijken.  

 

Is het dan toch waar, krijgen wij de leiders die we verdienen! Of het nu sturende of dienende 



! "$!

leiders zijn? Zonder de waarheid in pacht te hebben, moeten we daar dan niet eens wat 

aan doen? Moeten we niet in elk bedrijf, sportclub of vereniging een ‘board of leadership’ 

inrichten. Nee, geen ondernemingsraad, die hebben we al. Daar wordt onderhandeld! Nee 

een ‘klankbord voor leiderschap’ 

 

Hoe kan dat er uit zien? Pakken we voor het gemak even de organisatie bij de kop. Neem 

eens tien willekeurige medewerkers uit een organisatie, van hoog tot laag, liefst 

verschillende rollen. Neem tien partners van andere willekeurige medewerkers. Partners 

kunnen veel concreter aangeven wat er goed en slecht gaat! Neem tien medewerkers van 

willekeurige klanten en voeg daar voor het aroma nog eens tien willekeurige niet klanten bij. 

Lekker behapbaar groepje van veertig kijkers en luisteraars naar het hart van de 

organisatie. Natuurlijk zijn de aantallen arbitrair, het mogen er ook 400 zijn;-)  

 

Elke maand mogen die veertig drie vragen beantwoorden. Een vraag over 

organisatieperformance: halen we de gestelde doelen? Een mensgerichte vraag: zijn we 

blij? En natuurlijk de leiderschapsvraag, doet onze leider het goed? En nu komt het, je geeft 

jouw antwoord door te kiezen voor een kleur….groen, oranje, rood. Nee, geen toelichting, 

dat is te makkelijk! Niets moeilijke teksten! Nee, gewoon een kleurrijk A4. Als je als leider 

vijfendertig van de veertig rood scoort, ga je op onderzoek uit, toch? Ga je praten, ga je 

denken, ga je onderzoeken! 

 

Ja en dat probleem van die ‘doorzeurende’ leiders die het niet zien aankomen dan? Simpel! 

Aan elke leider vragen wij bij aantreden, maar één ding: na hoeveel maanden van hoeveel 

rood stap je op? Willen de echte leiders nu opstaan! 

 

 

U kunt rustig bellen, dan kom ik het ‘klankbord voor leiderschap’ bij u implementeren! 
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Versterk talent......ga voor complementaire teams! 
 

 
Dinsdag 16 maart 2010  
 

Ik praat met mijn dochter 

over talenten! Dat is iets 

waar je goed in bent zonder 

dat het heel veel moeite 

kost. Dat betekent niet dat je 

er niets voor hoeft te doen! 

Het omgaan met je talenten! Hoe doe je dat! Hoe zorg je dat jouw talent de ruimte krijgt? 

Dat het niet gefrustreerd raakt door regels of normen.  

 

Mijn leefregel is al jaren ‘versterk je talent’ en zorg dat de rest op een aanvaardbaar niveau 

zit. Investeer niet in je zwakke kanten, laat die maar compenseren door een ander. Je kunt 

er hooguit ‘redelijk’ in worden en veel belangrijker…het zal je nooit veel plezier opleveren 

 

Durf te zoeken naar jouw talent en dat van een ander! Zoek naar drives en koester deze!  

En dat is niet gemakkelijk Wij doen dat niet van nature. De norm is goed genoeg! Een 

voorbeeld! Mijn oudste dochter schrijft! Toen ze negen jaar was schreef ze haar eerste 

boek. Tien pagina’s, handgeschreven, regelafstand 1, mooie spelfouten en een titel als een 

klok; ‘Derek en de dood!’ Zal niemand verbazen dat ik het boek in een adem uit las! Daarna 

volgde er meer, ingewikkelde plots, voorzien van tekeningen en titels die meermalen 

uitnodigde tot een goed gesprek. Wel wat veel spelfouten! Een steengoed verhaal en een 

omgeving die roept; wel veel spelfouten! En dan even lekker met de rode pen door de tekst 

lopen. Een goed verhaal wordt een slechte beoordeling! 

 

Niemand wil een verhaal lezen doorspekt met taalfouten. Dat leidt af, leest niet lekker! 

Resultaat, dochter wil niet meer schrijven! Pa stimuleert en roept; ‘boeien, blijf schrijven, 

fantasie is veel belangrijker dan spelfouten!’ Ga door! Natuurlijk bijt ik het puntje van mijn 

tong bij de zoveelste ei die een ij en d die t had moeten zijn. En dan plots krijg ik geen 

handgeschreven boeken meer, ik krijg een geprinte versie. Tom Poes heeft een list 

verzonnen! Heeft haar zwakte gecompenseerd! Met behulp van Word verdwijnen de 

meeste spelfouten als sneeuw voor de zon. 

 

Is het in ons werkzaam leven beter? Managen we de talenten in de organisatie? 

Versterken we die talenten? Roepen we, wow daar ben jij goed in! We gaan je nog beter 

maken? Of zeggen we, je bent goed in vier van de zes gevraagde competenties! Direct een 

actieplan om die laatste twee bij te trekken! Ken je die beoordelingsformulieren? 

Presteertop, onder of boven de norm? Ja, hou even vast! De norm! Zeg maar de gulden 

middenweg! Is dat niet de weg van de ‘grijze muis’ of overdrijf ik nu?  



! "&!

Durven we het aan om tegen een klant te zeggen. Ik lever je een geweldig conceptueel 

denker, maar schrijven kan hij voor geen meter! Je krijg er een schrijver bij! Een geweldig 

team dat in de helft van de tijd een veel beter stuk schrijft! Zeg maar eerlijk zijn over talent! 

 

Durven wij dat? Al vroeg in het leven van een kind sturen op talenten en drives en die 

versterken? Kiezen om de norm ‘van alles gemiddeld’ los te laten. Werken aan het 

optimaliseren van het talent van het individu. Vaak hoor ik zeggen; dat kan niet bij kinderen! 

Maar is dat nou zo? Komt het niet doordat wij voor alles eerst een norm stellen, en dat 

alles minimaal aan de norm moet voldoen? Is dat niet waarom een kind niet spontaan weet 

waar het echt goed in is? Mag een kind excelleren en op een ander gebied gewoon slecht 

zijn? En dan toch gewoon door naar het Gymnasium. 

 

Durven wij in een organisatie teams samen te stellen op basis van talenten en drives? De 

doelstelling van een team te pakken, af te breken in benodigde competenties en daar de 

juiste medewerkers bij te zoeken? Experimentje! Stel de teams samen zoals we dat altijd 

doen. Ga dan echt in gesprek met die medewerkers, over drives, over talenten die ze sinds 

hun jeugd bezitten! De zaken waar ze echt goed in zijn. Binnen en buiten het werk. Blijven de 

teams in stand? of wil je ineens wijzigen? Ga die uitdaging eens aan! Investeer in het 

samenstellen van teams met complementairetalenten. Versterk die talenten! 

 

Mijn dochter, nu 11, schrijft nog steeds en vrijwel foutloos! Er zijn mensen die zich zorgen 

maken om haar soms ongepaste taalgebruik! 
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Dat nieuwe werken....wat is dat eigenlijk? 
 

 
Dinsdag 23 maart 2010  

 

Het nieuwe werken komt er aan! Ooit 

schreef ik een blog met de titel ‘He 

Dino…..er komt een ijstijd aan’ En die ijstijd 

lijkt er aan te komen. Het gaat sneller dan 

je denkt! Maar goed dat denk je al snel als 

je onderdeel wordt van een dynamisch en 

vooral virtueel ‘genootschap’ dat het 

nieuwe werken uitdraagt!  

Psychologen noemen dat cognitieve 

dissonantie en laten we het Halo-effect er ook meteen bijpakken. Het ‘genootschap’ 

vertrouwt natuurlijk vooral op de principes van de self-fulfilling prophecy. 

 

Ontegenzeggelijk komt er iets aan dat met werken te maken heeft en nieuw is. 

De workshops, congressen, websites en Twitteraars buitelen over elkaar heen. De jacht op 

het nieuwe werken is definitief geopend. Even tijd om stil te staan! Ik hou van anti-cyclisch 

denken en doen! Wat is dat, dat nieuwe werken? En wat is het vooral niet!  

 

Als ik praat over het nieuwe werken hoor ik al snel “dat doen wij al jaren”. Hmmm is dat zo? 

Laat ik eens proberen een beschrijving te geven. Die gaat natuurlijk altijd mank! En dat wil ik 

ook;-) Ik daag je uit schrijf mee aan dat nieuwe werken. Gooi het voor mijn voeten en ik raap 

het op. Maken we van dit blog een ‘growing paper’. Gewoon hier en nu! Nieuw werken, co-

creatie, sharen! 

 

Ok, het nieuwe werken gaat over de mens die met volle benutting van zijn talenten en drives 

zijn leven leeft. Ja ik heb het bewust niet over werk! Dat is zo twintigste eeuw. Hier begint 

het al! Wat nou nieuw werken? Je doet de dingen waar je echt goed in bent en waar je toe 

gedreven wordt! Drives en fun zeg maar! En je krijgt er geld voor, want dan is het werk!  

 

Ehhh geld? Wil je geld voor je prestatie of teken je ook voor een dienst of voor goederen! 

Kunnen we waarde aan elkaar leveren zonder naar het monetair kapitaal te grijpen? Zeg 

maar afrekenen in sociaal kapitaal. Iedereen een eigen wensenlijst en dan kijken of er te 

ruilen valt? Natuurlijk blijft geld nog wel even nodig. De bakker is niet snel geneigd brood te 

leveren zonder harde valuta;-) Nee, maar als ik nu zijn website bouw en beheer? Brood kost 

hem niets, maar een website met wekelijkse aanbiedingen? 

 

Het nieuwe werken en mijn ‘wensenlijst’. Een ander voorbeeld. Stel een reisorganisatie 

vraagt mij het werkproces eens goed te stroomlijnen! Of droomlijnen voor mijn part. 

Normaal stel ik een offerte op, hang daar een prijs aan en we gaan aan de slag. Nu doe ik 
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dat niet, want op mijn wensenlijst staat dat ik zowel op de Noordkaap, als op de Zuidkaap 

een munt wil begraven. Ik daag de reisorganisatie uit te bepalen hoe waardevol ik ben 

geweest. Mag ik naar Belgie, naar de Zuidkaap of kan ik direct op wereldreis. Voel je het 

verschil. De reisorganisatie levert mij een dienst waar ze goed in zijn tegen geringe kosten! 

Ik krijg een dienst waar ik anders zwaar voor moet betalen. Is dat het nieuwe werken? Of 

toch niet! Hou dat nou eens vast! 

 

Het nieuwe werken gaat over onafhankelijk van tijd en plaats je werk kunnen doen. Doen wij, 

roepen veel adviesbureaus, meestal voorzien van een brede glimlach! O, ja?! Denk eens 

even mee? Dus je kijkt alleen naar de prestatie, die wordt neergezet? Het maakt niet uit 

wanneer of waar ik die lever? Dan wordt het meestal even stil. De combinatie ‘uurtje-

factuurtje’ is hard gebakken in het verdienmodel van de meeste adviesbureaus. En 

overigens ook van de meeste klanten! Ha, ik zie je denken…betekent dat…. dat ik s’ nachts 

kan werken en de volgende ochtend naar het strand kan? JA, DAT KAN! Natuurlijk niet bij 

alle werkzaamheden, maar bij het schrijven van een stuk zeker! Sterker nog, als wij als 

projectgroep overeenkomen om 3 uur s’ ochtends met veel sterke koffie te vergaderen, 

want geen files, is dat prima! 

 

Hou vast! Nu trekken we het nog een stap verder! Stel ik doe mijn werk, waar normaal 

zestien uur voor staat in vier uur? Hoeveel krijg ik dan betaald als adviseur? Een 

oorverdovende stilte! Dat kan niet hoor ik je denken! Maar als het kan? Kijk en dat bedoel ik! 

 

Het nieuwe werken gaat niet alleen over het onafhankelijk van tijd en plaats werken. Het 

gaat ook over nieuwe verdien en verantwoordingsmodellen. Over nieuwe 

samenwerkingsvormen. Nieuw leiderschap! Inzet van de nieuwste technologie, delen van 

kennis. En het gaat over omgaan met angst! Werken vanuit vertrouwen in plaats van 

wantrouwen! 

 

Nou schiet maar! Wat is dat nieuwe werken?  
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Voetbal gaat niet over leuk en gezellig zijn! 
 

 

Zaterdag 27 maart 2010 !
 

Ik luister naar de radio. Item over het vertrek 

van Vera Pauw. Ja, dat dacht ik al! Dat zat er 

aan te komen. Het rommelt binnen het 

vrouwenvoetbal en als het rommelt dan stap 

je op! Ja, het ligt op mijn lippen….. echte 

leiders gaan bij rood! 

 

Maar toch voel ik een zekere ergernis. Laat 

ik zeggen, ik heb weinig met Voetbal. Twee 

van mijn ooms speelde net na de oorlog op het hoogste niveau. Eén haalde zelfs oranje! 

Maar ik ben duidelijk niet erfelijk belast met voetbalkwaliteiten.  

 

Tot mijn stomme verbazing wil mijn oudste dochter voetballen. Ik voel het afzien langs de lijn 

aankomen, maar zeg natuurlijk…LEUK!. Mijn dochter, een half jongetje, toen acht jaar oud, 

wil iets met een bal! Wij naar het wintertoernooi, een soort kraamkamer voor jonge 

voetballers. Ze mag direct meedoen van de trainer. Direct de wedstrijd in! Het beweegt, 

houdt in en loopt verlegen rond. Ik wenk haar en fluister, dit is voetbal, je mag er best hard 

in! Daar is het doel, kom op gaan! Vanaf dat moment was mijn lot beklonken. Binnen tien 

minuten drie doelpunten. Een trainer die blij vraagt, nooit gevoetbald? En ja hoor niets 

mini’s, maar direct naar het slagveld van de F-jes. Blijkbaar had het genetisch materiaal een 

generatie overgeslagen.  

 

Natuurlijk ben ik een trotse vader! Zij valt op, gaat daar waar de jongentjes niet gaan.  

Trekt het team mee, wordt aanvoerder, een prachtig voetbaljaar! En dan is zij elf! Geen half 

jongetje meer, maar een meisje. Valt nog steeds op, wordt door de KNVB geselecteerd . 

Bekend en berucht op de vereniging, wordt regelmatig onder de grasmat geschopt. Zowel 

binnen als buiten het veld.  

 

Op lokaal niveau is zij inzet van hele debatten over waar het naar toe moet met het 

vrouwenvoetbal. Of voetbal leuk moet zijn voor meisjes! Ik zeg eerlijk dat ik het voeren van 

deze discussie aan mijn lieftallige partner overlaat. Ik adviseer op de achtergrond.  

 

Twee stromen tekenen zich af. Stroom één, meisjesvoetbal moet gezellig en leuk zijn! Het 

liefst in meisjesteams. Stroom twee, echte voetbalmeisjes hebben ballen (ja,ja) en spelen in 

gemengde teams! Douchen mag gescheiden;-) Het zal je niet verbazen dat ik voor een 

derde stroom ben!  
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Vrouwenvoetbal wordt pas leuk als echt voor talentontwikkeling wordt gekozen.  

Als de KNVB zich richt op teambuilding, mental coaching en voetbalvaardigheden.  

En dat vanaf het begin, de Fjes! Talentontwikkeling vraagt om een duidelijke visie! Niet om 

een onderscheid tussen jongens en meisjes! Natuurlijk, ik woon in de polder!  

Op verjaardagen zitten de mannen bij de mannen. Ja, je voelt hem al! De vrouwen bij de 

vrouwen! Hier is nadenken over talentontwikkeling los van sekse extra moeilijk. Kijk dat denk 

ik, als ik Vera Pauw hoor zeggen ‘bij onenigheid geef je ruimte aan een ander’ 

 

Het debat op het hoofdkantoor van de KNVB? Gewoon mannen langs de zijlijn in de polder! 

Voetbal is hard, is commercie…is oorlog! Daar passen vrouwen alleen tussen als ze op 

hoge hakjes lopen! Raar eigenlijk, want in het leger is dat blijkbaar geen probleem (meer).  

 

Maar goed ik dwaal af. Ik had het over talentontwikkeling! Versterk de drive van meiden en 

jongens die voor hun talent willen gaan. Haal de sekseverschillen uit de opleiding en werk 

mensgericht. Ga voor ontwikkeling van totaalvoetbal! Met alleen techniek kom je nergens 

meer! Met een beetje teambuilding ook niet! Dat weten we nu toch wel! Investeer in voetbal 

2.0!  Samenwerken, delen, denken vanuit talent en drives! Dat mag leuk zijn, mag hard zijn! 

Talentontwikkeling is niet voor watjes! Mag ik de KNVB uitdagen voor een 'bewegend 

denken ©'  sessie en een visie! Kom op mannen, gooi die sigaren weg!  

 

Vanavond de wedstrijd Nederland-Slowakije. Natuurlijk zit ik in het stadion! Ik hoor de 

spreekkoren al….Vera bedank, Vera bedankt! 
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Eerst leren dromen...dan pas bezuinigen 
 

 
Dinsdag 06 april 2010  

 

Er is iets geks aan de hand met het 

dromen in Nederland. Dromen wij nog 

wel? Ik moet het kwijt! Deze week kom ik 

alleen maar mensen tegen die mij 

uiterst blauw aankijken als ik 

vraag…maar wat is je droom dan?  

 

Ik heb het overal en met een steeds 

groter genoegen gevraagd! Echt…er 

wordt niet meer gedroomd! We kunnen het niet meer!  

 

Als ik de kans krijg stel ik de vraag ‘Ja, maar wat is jouw droom’. Om niet voor soft versleten 

te worden bij een groep organisatieadviseurs vul ik aan, zeg maar visie, of eindplaatje.  

Een zucht van verlichting gaat door de zaal, maar het antwoord wordt er niet anders van. 

Let wel allemaal zijn ze bezig met de toekomst. De één is bezig met het opstellen van een 

propositie, de ander denkt na over zijn persoonlijke toekomst, andere baan of niet.  

De volgende, lid van een organisatie moet keihard bezuinigen. Daar word ik altijd blij van als 

iemand zegt ‘keihard bezuinigen’. Want als het keihard is dan denk je goed na, dan heb je 

de droom helder voor ogen. Dan toets je alles aan die na te streven droom. Dan weet je 

welke bezuiniging, welke impact heeft!  

 

Nee, nope, nada dus! Het lukt mij niet ondanks geduldig peuren echte dromen 

voorgeschoteld te krijgen. Je kent ze wel! Dromen waar met glimmende ogen 

hartstochtelijk over wordt verteld! Niet van die korte termijn plannen! Nee, die zijn er om 

dromen te concretiseren! 

 

Nee, glimmende ogen dromen! Dromen van welke richting het op moet, fantaseren! Out of 

the box dromen. Echt doorwrocht een beeld hebben bij de toekomst, ideeën verkennen, 

doorleven, redeneren! Doen wij dat dan helemaal niet meer?  

 

De afgelopen weken ben ik verschillende schrijvers van verkiezingsprogramma’s 

tegengekomen. Dat levert langs de zijlijn van het voetbal of op het terras altijd leuke 

discussies op. Mijn eerste reactie is steevast ‘Tjonge, schrijf jij daar aan mee, leuk!’  

Daarna volgt meestal een kort debat over een willekeurig thema. Vaak gooi ik mijn 

stokpaardje de 'learning community' even naar binnen;-) Hoe ziet de maatschappij er nou 

over twintig jaar uit…wat is nou jullie droom ten aanzien van onderwijs.  
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Stilte, voelbare, doorsnijdbare stilte. Het moet anders, high potentials moeten meer ruimte 

krijgen, beter aansturing van scholen, best practices, leren van elkaar. Hmmm, maar wat is 

dan de droom, waar meet je alles aan af. Geen tekst! Er wordt gewoon per thema 

geschreven. Is de maatschappij zo complex geworden, dat wij geen integrale droom meer 

kunnen schrijven? Nee, natuurlijk niet! De werkelijkheid is niet zo complex! Het echte 

probleem? We dromen niet meer! Stilte op het terras! We kijken gewoon even naar voorbij 

flanerende dames. Ook fijn! 

 

Ik wil niet zeuren, maar als hoogtepunt waren er natuurlijk deze week de 

bezuinigingsvoorstellen van de top ambtenaren. Dan hebben we het tenminste ergens over, 

de miljarden vliegen om je oren. De aandachtige lezer voelt hem aankomen. Nergens een 

droom, nergens een duidelijk verhaal hoe die samenleving er dan uit ziet. Wat dragen die 

bezuinigingen daar aan bij. Wat betekent dat concreet! Wat is dan de droom voor 

Nederland. Ja, partijpolitieke one liners genoeg! En natuurlijk verhalen over kosten, 

bezuinigingen, vergrijzing. Nee, wat is uw droom! En hoe kun je vanuit die droom denken in 

mogelijkheden! Hoe kun je nu bezuinigen op land, organisatie of mens als het niet 

gerelateerd is aan een droom? Als mijn droom een eigen zeilboot is, lekker concreet, dan is 

de bezuiniging dat ook! Van 40 naar 20 voet zeg maar;-) Ga dromen!  

 

Zin in een experiment? Vraag deze week eens aan iedereen die je tegenkomt…zeg wat is 

jouw droom eigenlijk? Gewoon even inweven in het gesprek. Kan ook in de boardmeeting, zo 

van…..wat is nu eigenlijk onze droom? Even laten sudderen en dan de vraag……en wat draag 

jij daar eigenlijk aan bij? 

 

Ik hoor graag de ervaringen en reacties! Je weet maar nooit! We moeten echt weer leren 

dromen! 
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Luister naar het orakel van IJsland! 
 
 

 
Dinsdag 20 april 2010  

 

Natuurlijk sta ik met beide benen stevig op 

de grond. Ik ben geen zweverig type. Sta 

stevig in de Voorster klei. Maar geloof mij, 

er is iets raars aan de hand! Ja in IJsland. 

Het geloof in de natuur en haar goden. Wij 

zijn dat kwijt geraakt. Op een enkel lid van 

ons Koningshuis na luisteren wij niet meer naar bomen, horen wij geen stemmen meer in 

de wind. 

 

Dit weekend dacht ik aan de IJslandse sagen. Aan het orakel van IJsland! Eerst de God van 

de bancaire wereld die ons grommend laat zien waar een klein land groot in kan zijn. En nu 

die tongbrekende vulkaan, die ons proestend trakteert op haar wolken van as. Ja, ik geloof 

weer in de demonen uit die oude vertellingen.  

 

Laten we even de balans op maken. Vliegtechnisch, een heel rustig weekend! Jammer dat 

de as toch niet zo milieuvriendelijk is, anders hadden we een mooi CO2reductie weekend 

achter de kiezen. Even een act local in plaats van go global weekend. Op Twitter verschijnen 

vragen over schaarste en lege schappen. Welke groenten verdwijnen uit de schappen? Oer 

Hollandse bloemen blijken ingevlogen uit Kenia. 

 

Voetbalteams stappen in de bus om interlands te kunnen spelen. De bandbreedte van het 

internet wordt meer dan optimaal gebruikt door alle videoconferencing. Gestrande 

reizigers krijgen gratis de ‘real life’workshop ‘Het nieuwe werken’. Ineens wordt er geskyped 

dat het een lieve lust is. Hier en daar gemor, maar ook verbazing;’waarom vlieg ik eigenlijk 

vier dagen op en neer naar London?’ 

 

De ‘just in time’ leveranciers even strak in een kramp. Zendingen komen niet aan, 

voorraden tenderen naar nul. Boze tongen beweren dat Steve Jobs achter de 

vulkaanuitbarsting zit! Zie je de kop al? Vulkaanuitbarsting enige reden vertraging 

uitlevering iPads! 

 

Maar luister even naar het orakel. Hou dat beeld even vast! Even stil staan, voordat we 

weer als een speer the globe bevliegen. Analyseren, wat hebben we gezien. Een betere 

businesscase voor ‘het nieuwe werken’ krijg je niet! 

 

Nee, niet meteen roepen dat de overheid de luchtvaartsector financieel moet bijspringen. 

Kap daar nou eens mee en analyseer eerst eens wat we gezien hebben. Wat kunnen we 
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leren. Moeten wij wel zo vreselijk afhankelijk zijn van fysieke mobiliteit? Local elke dag in de 

file, global bij een pufje as direct ontregeld? 

 

Vanochtend realiseerde ik mij ineens dat de crisisscenario’s rond de millenniumbug, 10 

jaar na dato, ineens even werkelijkheid waren. Alle vliegtuigen aan de grond. Een radiodebat 

over de vraag ‘wie er moet bepalen of er gevlogen wordt, de overheid of de 

luchtvaartmaatschappijen?’ De luchtvaart roept dat er gewerkt wordt met 

wetenschappelijke modellen, die in de praktijk wel eens anders kunnen uitvallen. Roept dat 

oude Europese regelgeving geld kost. Laat het ons toch zelf bepalen, dat is onze 

verantwoordelijkheid. In de volgende zin wordt vastgesteld dat de luchtvaart wel financieel 

ondersteund moet worden. Dat er anders maatschappijen omvallen. Dat voelt niet goed! 

 

Bij Pauw & Witteman allemaal stoere mannen die het volledig eens zijn met elkaar, baasje 

KLM, baasje Schiphol, baasje Luchtverkeersleiding en baasje Minister. Het gesprek 

ademde de oude pioniersgeest van de luchtvaart. Geen onzin, vliegen! Gek genoeg leverde 

het bij mij geen warm en gerust gevoel op! 

 

Blijft de vraag hoeveel bestuurders nu nadenken over de vraag wat er te leren valt 

workwise? Niet even de zucht van ‘we vliegen weer’ slaken, maar even out of the box 

stilstaan. De zwaarste mensen in een hok, opdracht ‘Stel nou eens dat we drie maanden 

niet vliegen’. En dan ideeën genereren hoe gekker hoe beter. Misschien ook een paar 

kinderen uitnodigen! Je zal je verbazen hoe die out of the box kunnen denken. En niet omdat 

we binnenkort drie maanden niet vliegen, maar om te kijken of het anders kan! Sneller, 

beter, aangenamer, duurzamer! Gewoon een ‘maak mij beter sessie’! Durft u het aan? 

Kijken waar de winst zit? Gaan voor echte optimalisatie? Luisteren naar een orakel? 

 

In de achterhand hou ik een SWATteam gereed om u direct van dienst te kunnen zijn. 

Morgen kunt u al echt bezig zijn met de toekomst! Bel of Skype even! 
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Anticyclisch denken…..elke leider moet het kunnen! 
 
 

Dinsdag 27 april 2010  
 
Het is zaterdagmiddag 23 graden volle zon. 

Na een geweldige ronde golf zitten we op het 

terras. Uitkijkend over de vijvers en 

eeuwenoude bomen van kasteel 

Engelenburgh. Het leven kan niet veel beter! 

Een strak in het pak zittende ober vraagt of 

hij ons van dienst kan zijn. Ongekende luxe, ons gaat een dienst geleverd worden! Mijn 

golfmaat zegt; ‘doet u maar een warme chocolademelk met veel slagroom’ Kijk, dat is nou 

anticyclisch denken! 

 

Eigenlijk is anticyclisch denken een remedie voor bijna alles! Anders denken dan anderen! 

Niet meegaan in de gang van de lemmingen, maar even stilstaan en het anders doen. 

Weinig mensen doen het nog met overgave. Een voorbeeld? 

Je hebt het snoeidruk, dus wat doe je? Er nog eens keihard aantrekken! Die deadline halen 

we wel;-) Een probleem knaagt zich een weg door je hoofd! Wat doe je? Denken, 

overdenken, redenken en dan weer denken! Kijk, dat is nou cyclisch denken. Zeg maar als 

iedereen aandelen Ahold koopt ook kopen, want ze stijgen zo lekker snel. Of als een conflict 

hoog op loopt dreigen met een advocaat en een ultiem smerige email sturen. Lekker de 

druk op voeren!  

 

En anticyclisch denken helpt dan? JA! Inmiddels spreek ik uit een jarenlange ervaring, want 

als je het eenmaal hebt gedaan wil je niet anders;-) Snoeidruk, gierende deadline?  

Opstaan vanachter dat bureau en een middag naar het bos of strand.  

Even bewegend denken. Je zult zien dat kwartjes vallen dat het een lieve lust is. 

Hoogoplopend conflict? Drie keer slikken, telefoon pakken en partij uitnodigen voor een 

strandwandeling met een goed diner na afloop. Ik zie je denken…onzin, ik bel de rijdende 

rechter nog liever! Nee, echt het werkt! Een probleem waar je maar niet uit komt? Niet 

meer over nadenken, jezelf beloven dat je morgenochtend de oplossing hebt. Wedden dat 

je s’ nachts of s’ ochtends geheel onverwachts het gerinkel van dat vallende kwartje hoort! 

Het klinkt gek, maar inmiddels is het keurig wetenschappelijk gedocumenteerd hoe dat nu 

kan! 

 

Iedereen aan het anticyclisch denken? Tja, het vraagt wel wat! Je moet een bewustzijn 

krijgen voor die eigenaardige neiging tot cyclisch denken. Kuddedenken, woonboulevard-op-

tweede-paasdag-denken! Je lijkt vol tegen de stroom in te gaan! Zo lijkt het, want feitelijk 

zorg je juist, door het ‘reguliere’ uit te schakelen, dat er weer ruimte komt voor creativiteit. 
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Nee, niet tegen de stroom in! Even er tussenuit stappen en kijken naar de stroom! Dan kan 

bewust, dat kan onbewust! Even jezelf afvragen of het een ‘must’ is om zaken zo te doen als 

je ze doet. Vat je um nog? Niet ‘go with the flow’, maar ruimte creëren voor ‘your flow’ 

 

En het is heel erg leuk om te doen. Ik denk even terug aan hoe het voor mij begon! Een 

muurvast zittende projectvergadering. Twintig consultants in een hok, blauw van de rook! 

Een beetje consultant rookte toen nog. [De projectsecretaresse regelde de sloffen 

sigaretten bij de Makro] De spanning en de rook waren om te snijden. Er werd op het 

fysieke af gediscussieerd. Partijen gaven geen krimp, de belangen waren gewoon te groot.  

 

‘Ben er wel klaar mee’ riep ik, ‘het is mooi weer, we gaan naar het strand’. ‘We verschuiven 

geen deadline, maar vanmiddag doen we niets meer!’ Rare interventie? In de zon bleken 

veel argumenten te verdampen of niet zo keihard te zijn. Bleek ineens ongekende 

creativiteit aangeboord te kunnen worden. En misschien nog wel het belangrijkste, het 

team werd een hecht team. De slogan ‘ ik ben er klaar mee, we gaan naar het strand’ is 

een gevleugelde geworden. Iedereen voelde aan ‘wanneer het tijd werd om naar het strand 

te gaan’ Ik heb dat nooit meer hoeven roepen! 

 

Durf eens lekker anticyclisch te denken. Speel met je kinderen in plaats van te roepen ‘ik 

moet nog even werken’ Investeer in de opleiding van je medewerkers, terwijl de crisis door 

je ‘forecast spreadsheet’ giert. Nu kan het, alle tijd! Gooi een week al je ‘standaard’ 

activiteiten uit je agenda en doe iets nieuws! Zeg bij de start van die vergadering met een 

meter nutteloze stukken op de agenda ‘Ik heb geen stuk gelezen, praat mij even bij’  

 

Doe het deze week en praat mij bij over jouw ervaringen;-) 
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Jutten en verhalen creëren....echte leiders doen het 
 
 

Woensdag 12 mei 2010  
 
Terschelling. Het is rond de zeven graden 

Celsius op het strand. De wind komt pal uit 

het noorden en heeft een kracht van zeven 

met vlagen naar acht. De echte buitensporter 

berekend nu meteen de Chill factor! 

Het zand vliegt over het door regen geharde 

strand. Perfect weer om te jutten.  

Het drenkelingenhuisje is ons doel. Kilometers strand en gillende meeuwen, een betere plek 

voor een ‘mental flossing’ is er niet. Hier is de laatste eeuwen weinig veranderd. Jutten 

doet de eilander hier al jaren. Soms halen ze het NOS journaal. Neem de container met 

schoenen of de enorme lading aangespoelde bananen. 

 

De mentaliteit is wel veranderd. Vroeger stak men bij storm vuren aan, verwarde men de 

zeelieden door vreemde lichtsignalen. Dolende vastgelopen schepen werden ontdaan van 

hun bemanning. Voor hen een naamloos graf in de duinen! 

 

Maar goed jutten. Wat is dat eigenlijk. Lopen, speuren, anders kijken, ontdekken, 

meenemen, hergebruiken. Niets mis mee! Dat zouden we meer moeten doen. We doen dat 

eigenlijk amper nog. Als wij iets nodig hebben, first stop het internet, second stop de shop 

om het aan te schaffen. Das geen jutten. Ja ik hoor je denken, onzin! Ik struin op het net en 

kom dan altijd wel iets bruikbaars tegen. Toch bedoel ik het anders. Jutten is vinden en 

verhalen maken! 

 

Voorbeeld?! Strand. Een ruw houten deksel. Van een groot vat. Type te zwaar om te tillen. 

Gevoel, niet aan beginnen, lekker laten liggen. En dan gebeurt het! Dat deksel, kan zomaar 

een tuintafel worden. De twijfel slaat toe! Als we een touw vinden kunnen we slepen. De 

route terug loopt door duin en bos. Dat sleept niet! Maar we zijn met zijn vieren! Waar ligt 

het optimale punt als we slepen over het strand en opsplitsen. Twee door de duinen om de 

auto te halen. Twee slepend over het strand. Tja hoe verdelen we dan de teams. Kracht 

voor het slepen, snelheid voor de lange afstand naar de auto. Er zitten al zestien kilometers 

in de benen! Ken je dat gevoel? Dat zich in je vastzet! Je gewoon weet dat je de uitdaging 

aan zult gaan. Dat de uitdaging meer wordt dan ‘ik sleep een deksel’ Dat je voelt dat de 

uitdaging een verhaal wordt! 

 

Een VERHAAL! Een verhaal dat gaat over uitdaging, volharding, de strijd tegen de 

elementen, teamgeest. Een verhaal dat jaren later nog verteld wordt bij rokerige vuren en 

zich vastzet in de collectieve herinnering van het team. Zo’n verhaal dus! 
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Natuurlijk hebben we het gedaan, gesleept en gedacht wat een onzin. Maar het doel stond 

helder voor ogen, de teamspirit maakte opgeven geen optie! Hou dit beeld even vast!  

 

Leiders! Maakt u verhalen? Verhalen die als een lopend vuur rondgaan? Verhalen om te 

binden! Ontstaat er een verhaal als u dagelijks druk bezig bent. Boeit uw organisatie door 

haar verhalen? Door een niet te missen beleving? Leiderschap door het regisseren van 

mooie verhalen! Het laten beleven van uitdagende, opwindende verhalen. Leiderschap door 

het creëren van een spannend jongensboek. Elke medewerker zijn rol, gefocust en met een 

drive om te slagen. Heldere visie, spanning, opgeven geen optie! Dit zal slagen! Geen doel 

buiten onszelf! Nee, onderdeel zijn van een machtig verhaal. Een verhaal om te vertellen 

aan kinderen, klanten, collega’s. Vol trots, uitdaging, zweet, tranen en bulderend lachen. 

 

Ja, ik zie je denken. Jutten en verhalen? Heeft mijn organisatie een verhaal? Is het een 

belevenis om hier te werken? Zit er emotie in mijn organisatie? Krijgt mijn klant het gevoel 

onderdeel te zijn van een verhaal dat je niet mag missen? 

 

Leiders Investeer, ga uit jutten! Realiseer een niet uit te wissen beleving! Investeer in het 

schrijven van dat spannende jongensboek. Maak verhalen, ga boeien! 

 

Vertel mij die spannende verhalen! Schroom niet ik daag u uit tot een avontuur! 
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Ga voor waarde...ga voor kleur 
 
Donderdag 20 mei 2010  
 

Dinsdag, leuke workshop over spiral dynamics 

@thewhitehouse. Zo noemen de dorpelingen 

ons huis. Zou lekker gebekt hebben op Twitter 

ware het niet dat @thewhitehouse inmiddels 

weg is. Arnold ter Raa nam ons mee in de 

waardesystemen van spiral dynamics.  

 

Eerst een film over de waardesystemen, acht kleuren. Beelden, geluiden, klanken worden 

over ons heen gestort. Gevoelsmatig voel ik mij direct tot bepaalde kleuren aangetrokken, 

andere stoten af. Herken meteen de grondbeginselen waar de Caluwe zijn kleurenverhaal 

op baseert.  

Ik denk even dat de rest van de aanwezigen wel dezelfde aversies zullen delen. Niets is 

minder waar! Al snel zitten we op betrekkingsniveau waardesystemen uit te wisselen. 

Ontstaan er verklarende discussies waarom ‘blauw’ zo last heeft van ‘geel’ en ‘oranje’ nu zo 

belangrijk is. 

Troost je, ik ga de kleuren niet verder toelichten! Even Googlen en je weet het! Natuurlijk 

raad ik iedereen het boek van Cowan en Beck  aan! Maar goed iets van waarde!  

 

Inzicht in de waardesystemen van mensen en organisaties helpt natuurlijk wel. Is een must 

eigenlijk! Als psycholoog zie je de piramide van Maslow dagelijks aan je voorbij trekken. Ben 

je gericht op overleven, dan heb je geen trek in esoterische onzin. Dat gaat niet beklijven. 

Het Leger des Heils begrijpt dat goed. Eerst de soep, dan de oproep! Met een rommelende 

maag is het slecht bidden. 

 

Maslow dus! Maar geef mij maar de waardesystemen van spiral dynamics. De term zegt 

het al. Dynamiek en groei. Nieuwe waardesystemen ontstaan, nieuwe kleuren zien het licht. 

Wat het lastig maakt is dat niet iedereen binnen het zelfde waardesysteem denkt en leeft. 

Das nou jammer;-) Dus even een omwenteling en migratie naar een ander waardesysteem 

is geen sinecure. Dat besef is pure winst. Ja, zul je zeggen, dat weet ik al. Dat gaat niet 

zomaar! Veranderen is maatwerk! 

 

En toch zie ik het overal om mij heen gebeuren. De roep het moet anders! Zeg maar het op 

de barricade klimmen, vlag erbij en gaan! Marktwerking! Stoffige organisaties gewend aan 

gedwongen winkelnering om naar dynamische bruisende ‘koop bij mij’ organisaties. 

Afwachtende door managers aangestuurde medewerkers moeten om naar briljante 

ondernemers. Blije veranderaars met nog blijere presentaties (tegenwoordig in Prezi) 

geven het doel en tempo aan. 
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Kom je in zo’n presentatie terecht, doe dan eens anticyclisch! Doe het volgende 

experiment. Kijk niet naar de presentator, maar naar de zaal. Kijk eens naar de 

lichaamstaal, luister naar het geroezemoes! De waardesystemen knallen om je kop! Het 

blauwe legioen,’ja maar langs welke planning, milestones, doelstellingen gaan we dit doen’! 

De warme groene golf ‘Met elkaar komen we er wel uit, elkaar vasthouden, gewoon goed 

doorpraten. Samen optrekken! Het gele powerpack, gelooft het wel en is alweer met de 

volgende vernieuwing bezig. 

 

Voel je de onmogelijkheid van de ophanden zijnde verandering al op je afkomen? Niet nodig! 

Het is complex, maar het kan wel! Het vraagt om acteren op meerdere lagen, meerdere 

waardesystemen! Vraag je eens af wat de dominante waardesystemen zijn in de 

organisatie! Of begin eens thuis. Ik kan je vertellen dat de kleuren in mijn gezin een aardige 

van Gogh imiteren. Alleen al het besef en de acceptatie van het samenstel van 

waardesystemen leidt al tot een zucht van verlichting. En natuurlijk de vaststelling dat het 

opdringen van een nieuw waardesysteem geen enkele kans maakt.  

 

Kijk eens vanuit deze optiek naar bijvoorbeeld de Jeugdzorg. Een domein volledig geregeld 

in protocollen, regels, procedures en verantwoording! Hoe blauw wil je het hebben, maken 

wij het blauwer! En dan moet de cliënt centraal staan! Begrijp je wat ik bedoel? 

 

Kijk eens anders, kijk eens dieper, kijk eens naar de impliciete waardesystemen, probeer die 

te laten bewegen. De cliënt centraal, meer betrokkenheid…dan andere dominante kleur! 

Natuurlijk heb ik direct het boek  besteld, maar ach eigenlijk zonder boek voel je het ook 

wel aan. Veranderen is maatwerk. Veranderen is onderzoek naar de diepere lagen in de 

mens of organisatie. 
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Een kind van 11 slaat de juf....mag dat? 
 

 
Zaterdag 29 mei 2010  
 

Mijn dochter komt thuis! Zij vertelt met iets van 

ontzetting in haar ogen dat een jongen de juf in 

haar gezicht geslagen heeft! De juf moest huilen! 

Mijn dochter is 11. Grote stad, probleemwijk? 

Nee klein dorp in Gelderland. Al de tweede keer 

vervolgt ze! Eigenlijk sta ik dan al bijna buiten om 

met de juf en de school te praten. Dit kan dus 

echt niet! Niet voor de juf, niet voor mijn dochter 

en zeker niet voor het jongetje dat blijkbaar geen 

ander handelingsrepertoire heeft. 

 

Wat doen we fout dat een jongentje van 11 denkt dat dit kan en dat hij er mee weg komt? 

Ach de eerste keer is dat ook gelukt! Is het de school? Is het de jeugdzorg of zijn het de 

ouders. Is het belangrijk? Als je constateert dat het fout gaat, wat doe je dan? 

 

In Nederland hebben wij het goed gebruik om te wachten op een probleem. Dan stellen we 

vast wat er aan de hand is. We zoeken naar de oorzaak! Daar kan wat tijd overheen gaan. 

Het moet professioneel en volgens de regels! De wachtlijsten in de jeugdzorgen lijken dan 

ook als golven heen en weer te kabbelen op het zorgstrand. Ondertussen vertoont het kind 

nog steeds hetzelfde gedrag! 

 

Vergis je niet, ik heb ontzag voor de jeugdzorgwerkers! Als programmamanager van grote 

veranderingstrajecten in de jeugdzorg heb ik de inzet en kwaliteit gezien van individuele 

werkers. Heb ik de onmogelijke beslissingen gehoord, die ze soms in een split second 

moeten nemen. Natuurlijk zie ik ook de onmacht, het woud van regels en de duimdikke 

dossiers van gevallen waar tegen geen kruid gewassen is. 

 

Al langer vraag ik mij af of het niet anders kan. Beginnen we in Nederland niet veel te laat. 

Er moet toch al fors iets mis zijn wil je bij de jeugdzorg naar binnen stappen. Ja, hoor ik je 

zeggen, maar we hebben ook de consultatiebureaus en de Centra voor Jeugd en Gezin. Dat 

is een hele lage drempel hoor! Dan vraag ik mij af…is dat zo. De focus ligt altijd op het kind 

dat afwijkend gedrag vertoont. Of natuurlijk het afwijkende gedrag van die onmogelijke 

ouders! Hou dat even vast…afwijkend gedrag. En voor dat gedrag hebben we hulp. Hebben 

we richtlijnen! Hebben we zorg! 

 

Kan het ook anders? Kunnen we ons niet gewoon richten op het gezonde kind? De focus 

verschuiven! Op scholen gericht aandacht geven aan alle aspecten van een gezonde goede 

ontwikkeling van kinderen. Dat we ons specifiek richten op dat ‘het goede’ tot ontwikkeling 
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komt. Vanaf het eerste moment werken aan samenleven, verdraagzaamheid, hulp zoeken 

bij anderen, corrigeren vanuit de groep, waarderen, waarden en dat niet saai maar door 

leuke dingen te doen. 

 

Kan het niet zo zijn dat de jeugdzorg van curatief haar focus verandert naar preventief? 

Waarom doen de professionals geen leuke activiteiten met kinderen op scholen. Ja, 

natuurlijk zijn wij op school aanwezig hoor ik het lid van het Zorg Advies Team (jeugdzorg) 

roepen. Dat weet ik! Maar de focus is het bespreken van het afwijkende gedrag van het 

kind, zodat indien nodig de zorg snel gestart kan worden! 

 

Waarom niet lekker les geven, aanwezig zijn en leuke dingen doen met ‘normale’ kinderen. 

Begeleiden bij de ontwikkeling, weerbaarheid, kennis van ontwikkelingsstadia, sex, puberen, 

gamen, internet, hoe omgaan met lastige ouders. En dat niet één keer per kwartaal, nee 

gewoon als vast onderdeel van de lessen. Kijk, dat is echt vindplaatsgericht werken. Dan 

kun je wat, daar ontstaat een band en vertrouwen. Denk ook eens aan het ontwikkelen van 

een virtueel platform voor kinderen. Iets dat hen echt boeit. Geen zendende website voor 

probleemjongeren. Maar een interactief platform voor en door kinderen met echt leuke 

games, online events, noem het maar! 

 

Betrek de ouders er met een vaste frequentie bij. Gewoon een avond lekker praten over 

wat goed gaat met de kinderen, wat beter kan. De meeste ouders zijn dolgelukkig als men 

frustraties, onzekerheden, onmacht, maar ook geluk, oplossingen, plezier met elkaar kan 

delen. Maak gebruik van dat enorme potentieel dat gewoon dagelijks om je heen aanwezig 

is om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan! Durf dat nou eens! 

 

O, ja! Doe meteen wat aan de etiketten van de ziektebeelden. Een jongetje van 11 roept: 

‘Dat mag je niet tegen mij zeggen. Ik heb PDD-NOS en dan wordt ik heel boos’ Mijn 

reactie:’Dan heb je met mij een groot probleem’ Accepteer dat gedrag niet zomaar, maak 

het bespreekbaar, deel dat in de groep en zoek naar een handelingsrepertoire dat werkt 

voor die groep. 

En stel dat er dan eens iets geks gebeurt. Roep dan de ouders bij elkaar! Maak het 

bespreekbaar. Privacy? Onzin, men roddelt er toch over! Doe er liever wat aan! Isoleer je 

niet als school of jeugdzorg, maar maak het tot een gemeenschappelijke uitdaging.  

 

Donderdag ga ik naar een congres Jeugdzorg 2.0. Ik ben heel benieuwd! 
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Star editor Mindz?...bouw mee aan een learning society! 
 

 
Woensdag 09 juni 2010  

 

Bussloo, samen met mijn dochters loop ik langs 

het water. Mijn telefoon gaat; 'Chantal klaver'; hoor 

ik als ik opneem. Ik denk nog even aan een 

bevriende fotograaf, maar dan valt het kwartje.  

 

'O ja de star editor van Mindz roep ik'. 'Precies, en 

daar bel ik over' Even later word ik gevraagd om 

star editor te worden. Tuurlijk ben ik druk, ga ik 

binnenkort naar de Lofoten, maar dit is een 

gevalletje 'Nee zeggen is geen optie'. Veel te leuk, 

veel te uitdagend en langzaam vormen zich al ideeën. 

 

Een blog om mij voor te stellen. Daar ben ik niet zo van! Lees lekker mijn blogs, klik eens op 

mijn profiel en volg mijn tweets en je krijgt vast een beeld. Belangrijkste leefregel? Anders 

denken en anders doen! Geen gebaande paden, geen vaste structuren, gewoon laten 

bewegen! En heel belangrijk geniet, ‘life involves lots of Italian ice’! 

 

Mag ik je als star editor uitnodigen om anders te denken en te doen? Vernieuwend te 

schrijven over onderwijs, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, echt samenwerken en 

leven! Blog over jouw wildste ideeën, hoe het ook en anders kan! Verlaat de gebaande 

paden! Wedden dat dit bruikbare ideeën oplevert, die we morgen al kunnen toepassen! 

Laten we het Plaza 'Anders denken, Anders doen' vullen met dampende vernieuwing en 

verbinden met al die Plaza’s die vernieuwing in het vaandel dragen;-) 

 

Twee dagen later. In de auto met de kinderen filosoferen over de toekomst! Fantaseren hoe 

het zal zijn over 150 jaar. Gewoon door denkkracht contact maken met andere mensen, 

zeg maar mental email. Groepsgesprekken gewoon door je te concentreren. Wel even 

opletten dat je eerst 'private' denkt als je een gesprek met je vriendin opzet! Geen bedden 

meer, maar capsules waar je in zweeft op een magnetisch veld, lekker jouw muziek, of de 

heartbeat van je moeder op de achtergrond. Slapen 2.0. Stel je het eens voor wat een 

ongekende mogelijkheden en lekker gewichtloos.  

 

Ineens weet ik wat ik wil! Mijn blog over Learning communities realiseren! Zou het niet 

geweldig zijn om een 'Learning community'-event te organiseren! Gewoon 2 dagen de 

ultieme school van de toekomst neerzetten. Anders denken, anders doen! Ondernemers 

die kids meenemen op hun uitdagingen. Kinderen die wetenschappers direct bevragen over 

hun zoektochten. Ontdek je drives en talentensessies. Loop niet weg voor je angstsessies. 

Kunstenaars en musici die les geven in anders kijken, luisteren, creëren! Een school met 
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aandacht voor alle vaardigheden die er toe doen in de toekomst. Een school met de laatste 

techniek en hulpmiddelen om leren echt leuk te maken. Een school gericht op 

samenwerken, interacteren, integreren. Op een locatie ergens in Nederland. Seats2Meet, 

met directe verbindingen met de buitenwereld. Zeg maar Seats2Study! Twee dagen is wel 

wat kort. Laten we er een week van maken! Zie je het voor je? Een learning community, 

waar kinderen echt blij van worden. Waar we uitgaan van het ‘totale’ kind! Kijk voor zo'n 

event wil ik wel gaan, geeft mijn rol als editor richting! Daar ga ik mij hard of beter hart voor 

maken! First stop? Het zoeken van medemakers en een 'board of kids' als schooldirectors.  

 

Wat wil jij meegeven aan de kinderen van de toekomst? Ga jij in dialoog met de leiders van 

morgen? Echt luisteren naar wat ze willen. Ze uitdagen en begeleiden naar een society 

3.0.  

 

Ik hoor je denken, die draaft lekker door! Klopt, maar als ik denk aan de Mindz community 

zie ik een groot aantal medemakers! Mindzers die dit experiment al voor zich zien als ze er 

over lezen;-) Die direct beginnen te schetsen en te verbinden! Mindzers met een netwerk 

die dit soort fratsen mogelijk gaan maken! En hun kinderen natuurlijk!  

 

Wie droomt, denkt, doet er mee? Wat mij betreft is de jacht open naar een bruisende, 

zelfsturende community om dit event te realiseren! Als eerste stap op weg naar een echte 

learning society! 
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Verkiezingsuitslag?....kleur eens even mee! 
 

 
Zondag 13 juni 2010  
 

Avond, een uurtje of elf. Ik kijk of er nog leven is 

op Twitter. Sinds de start van de 

wereldkampioenschappen voetbal wordt er 

voornamelijk nog gesproken over …voetbal, 

nee toeters! De marketingexpert die deze 

hype verzonnen heeft komt duidelijk aan zijn 

trekken. Maar dan valt mijn oog op een tweet 

over spiral dynamics en de uitslag van de verkiezingen. Ik klik door op het blog en lees dat 

Nederland op de rand van een doorbraak staat! Van het groene naar het gele 

waardesysteem. Is dat zo? Nederland is toch vooral in de ban van paars plus of oranje? 

 

Het boeit mij direct! Hoe zit het met die denk en waardesystemen? Maakt de laatste 

verkiezingsuitslag dat we een stap vooruit zetten naar het ‘gele’ waardesysteem?  

Het individu dat voor zelfverwerkelijking gaat, maar zich ook verantwoordelijk voelt voor de 

ander en zijn omgeving. Synergie!  

 

Of vallen we terug van ‘groen’, het voortdurend consensus willen bereiken over belangrijke 

thema’s naar ‘oranje’. Het individu dat gaat voor succes, eigenbelang, macht door rijkdom? 

Staan er een paar sterke leiders op die mak gevolgd worden, gaan we voor macht en 

rood? Of lossen we de huidige problemen ‘blauw’ op. Ja je voelt hem al, dat levert extra 

regels, protocollen en veel blauw op straat. In ieder geval staan we deze maand achter 

oranje! Dat is een ding dat zeker is, toeter of niet oranje bindt;-) 

 

Het mooie van spiral dynamics is dat het niet de volledige mens, organisatie of 

maatschappij typeert als blauw, groen, rood of paars. En, heel belangrijk, geen enkele kleur 

is fout of minder dan een ander! Het zijn ontwikkelingsstadia waar we als mens of 

maatschappij met ons denken, onze waarden door heen gaan. Het biedt een mogelijkheid 

om het denken over thema’s te kleuren. Te verklaren vanuit achterliggende 

waardesystemen. Het mooie is dat het heel eenvoudig een gemeenschappelijk kader biedt 

ter verklaring en voor debat. 

 

Even een voorbeeld? Iemand kan rood zijn in zijn sport, absoluut gaan voor de winst, over 

lijken gaan! Maar groen in zijn gezin, lekker consensus, overal over praten. En op zijn werk 

volstrekt blauw, alles volgens de regels, protocol is protocol. Als beginnend spiral denker ga 

ik het niet verder uitleggen, daar zijn anderen veel beter in!  

 

Op die tweet over de uitslag van de verkiezingen en spiral dynamics reageerden 

verschillende tweeps (Twittergebruikers;-). De uitdaging om te verklaren en te debatteren 
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werd omarmd! Laten we er geen droog wetenschappelijk werkje van maken. Laten we kleur 

geven aan het debat! 

 

Beste spiral dynamicsdenker ik daag je uit. Ga in debat over de verkiezingsuitslag. Wat zie 

je, hoe verklaar je dat, wat betekent dat voor de belangrijke thema’s waar we 

maatschappelijk voor staan? Gaan we een wij- of ik-tijdperk in.  

 

Springen we vooruit of vallen we op thema’s terug in ons waardesysteem. Kleur mee, denk 

mee! Lever je bijdrage als reactie op dit blog! Is het debat goed aangewakkerd kunnen we 

altijd een event organiseren! Het debat face to face voortzetten. Doen we dat wel na 

afsluiting van de huidige oranje koorts! Zeg ergens in augustus, dan kennen we 

waarschijnlijk ook de kleur van het kabinet! 
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Social media?....dare to travel! 
 

 
Dinsdag 22 juni 2010  
 
6.45, vertrek naar Parijs. Om vier uur een presentatie geven 

bij de Raad van Europa over social media en Intercultural 

cities . Spannend! Ik zie legio mogelijkheden om het 

gedachtegoed van de intercultural cities te verspreiden. Zie 

mogelijkheden om het internationale netwerk van steden te 

versterken door een virtueel platform. Een community waar 

de buzzwords Twitter, Facebook, Youtube en Mindz zijn. Een 

digitale spin in het web rond de kracht van diversity bij de 

ontwikkeling van steden. 

 

Parijs is niets veranderd! Na een vlotte reis met de Thalys, sta ik gewoon 45 minuten in de 

rij om mijn metrokaartjes te bemachtigen. Als ik in de avenue Kleber arriveer luidt Paris de 

bel voor de lunch. Blijft genieten dat internationaal netwerken! 

 

Om vier start ik mijn Prezi. Een mix van visie, feiten en wat Youtube videos om de 

boodschap kracht bij te zetten. Leef je visie zeg ik! Als je spreekt over social media en multi 

media dan moet dat ook van het scherm afspatten. Een bewuste keuze! Toch spannend 

hoe dit internationale gezelschap dit gaat oppakken. De focus van Oslo, Lublin, Barcelona, 

Tilburg, Parijs en Moskou ligt vast verschillend! Verbindend thema? De kracht van een goed 

gebruik van interculturele diversiteit bij de ontwikkeling van steden.  

 

Aan de achterkant van deze medaille schuilt direct de onmacht als dit thema niet krachtig 

op de agenda staat. Uitwassen in de grote steden rond culturele minderheden kennen we 

allemaal. En in het huidige tijdsgewricht lijken de spanningen meer dan ooit op te lopen. 

 

Inmiddels zijn er een aantal prachtige pilotresultaten! Ook hier gaat het om anders denken, 

anders doen. Openstaan voor vernieuwing. Openstaan voor de drives en talenten van 

mensen. Onbevangen ontmoeten! Triple O ;-) En luisteren natuurlijk. Wat speelt er in ‘the 

crowd’ van een intercultural city! Social media maken het goed mogelijk! Maar het is eng! 

Een facebookpagina openen als instituut en het risico lopen afgebrand te worden op jouw 

performance. Of je Twitteraccount vol te zien lopen met burgers die eindelijk rechtstreeks 

en publiekelijk hun gal kunnen spuwen. 

 

Eng? Is dat zo? Of geeft het blijk van lef en transparantie. Laten zien dat je echt luistert, dat 

je echt iets wil doen met de buzz van de burgers! Goed het vraagt natuurlijk om een andere 

insteek van de instituties. Actie-reactie mentaliteit! Als ik roep ik ben boos;-(, dan wil ik geen 

tweet terug krijgen waarin staat dat men binnen 60 dagen op mijn tweet zal antwoorden. 

Dan wil ik webcare, dan wil ik een tweet ‘we gaan er NU wat aan doen’ Dan wil ik mijn tweet 
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terug zien op de website van de organisatie met het antwoord en een teller hoelang het 

openstaat! Transparantie! En natuurlijk mag men mij aanspreken op mijn 

verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren. Graag zelfs! 

 

Goed het voelt dus eng en onwennig bij de start! Maar leg de focus eens op de waarde van 

het delen en veredelen van kennis en resultaten. Durf te bewegen, leg niet alles vast in 

zware plannen. Ga op weg, ga op ontdekkingsreis, ga verbindingen aan! Start your journey, 

dare to travel! Als ik de zaal in kijk, zie ik de energie. Zie ik dat er in diverse internationale 

breinen mogelijkheden verkend worden. Er wordt gewikt en gewogen. De thuissituatie, 

kansen en obstakels worden in ogenschouw genomen. Sprekend over de noodzaak van 

disruptieve modellen zie ik zelfs een twinkeling in diverse ogen. Natuurlijk start de discussie 

met een stevig JA-MAAR gehalte, maar langzaam hoor ik JA-EN. 

De reis is begonnen. De visie op het vervolg krijgt vorm en kleur! Een heel mooi begin!  

 

Avond, we praten na in een brasserie aan de Avenue Kleber. Frankrijk wordt genadeloos 

van de mat geveegd door Mexico. Ja, alles kan in Paris! 
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Inventing the future.....denk en bouw mee! 
 

 
Dinsdag 29 juni 2010  

 

Ochtend! Net zeven uur en de zon knalt al door de ramen. 

Zelden maak ik ‘to do’ lijstjes. Maar nu wel, koffie onder 

handbereik, nadenken! Het zomerreces komt er aan. Even 

weg van alle turbulente ontwikkelingen. Heerlijk, maar er 

zijn zaken die ik een slinger wil geven voor dat 

zomerreces. 

 

‘Inventing the future’, de school van de toekomst. Laten 

zien dat het anders kan, dat het anders moet. JA! De 

contouren van een event vormen zich. De school van de 

toekomst voor en door de jeugd. Het uitdagen van de jeugd om vaardigheden te 

ontwikkelen voor de uitdagingen van de toekomst.  

 

Hoe ziet dat er dan uit hoor ik je denken. Lekker makkelijk, als we de uitdagingen van de 

toekomst kennen zijn we klaar. Nee, natuurlijk heb ik geen idee welke uitdagingen we over 

vijftig jaar oplossen. Ben geen ziener! Maar toch? 

 

Gaan die uitdagingen niet over het steeds complexer worden van de samenleving? Over 

interculturaliteit, over het meer met minder moeten doen? Over wereldbrede verbindingen, 

over virtuele organisaties die over landgrenzen heen uitdagingen oppakken. En over het 

krachtig verbinden van jongeren met ouderen, van onderwijs met ondernemers, van 

wetenschap met samenleving, van burger met overheid? Zoeken naar integrale 

oplossingen om integrale uitdagingen op te pakken. Daar op sturen!  

 

Zo iets! Voel je? Wat moet een mens dan kennen en kunnen? Hoe bereid je de mens van 

de toekomst voor op zijn taak. Dat is een uitdaging! Maar wel één die we niet kunnen laten 

lopen. 

Denk eens mee! Wat moet een mens dan kennen en kunnen! Het zal gaan over innerlijke 

waarden, over innerlijke drives en talenten. De mens van de toekomst is geen 

productieartikel! Nee, de jeugd wil werken vanuit een drive, aan zaken die er toe doen. Hoe 

laten we dat ontvlammen in elk kind, hoe begeleid je dat? De wereld wordt steeds 

complexer, de informatieverwerking gaat sneller, dat is soms eng, vooral voor ouderen! 

Kan de jeugd ons helpen dit eenvoudiger te maken. 

 

Hoe ga je om met uitdagingen ,met angst! Mensen roepen, ik zou wel willen, maar ik durf 

niet, ik heb teveel te verliezen! Hoe geef je de jeugd de vaardigheden mee om entrepeneurs 

te worden, ondernemers van hun eigen leven! Laten we dat de menskant noemen;-) Dan is 

er natuurlijk de technologie! Waarom gebruiken we nog steeds niet de laatste technologie 
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in scholen. Te duur! Is dat zo? Elke school een wensenlijst en een samenleving die daar in 

investeert! Het investeren in de jeugd, is het investeren in de toekomst! 

 

Even terug! ‘Inventing the future’ Dat event wil ik neerzetten. Kan ik niet alleen! Voor en 

door de jeugd! Een board van directors bestaande uit jeugd tussen de veertien en zeventien 

jaar om mee te denken, te ontwikkelen,te sturen. Een groep van facilitators! JA, wij de 

ouderen;-) Om te ondersteunen, te organiseren, te helpen sleuren!  

 

Scholen en universiteiten die hun studenten laten meewerken. Die laten zien wat ze te 

bieden hebben. Nu en in de toekomst! School voor journalistiek, als verslaggevers. 

Studenten Communicatiewetenschap voor het state of the art promoten van het event. 

Studenten Psychologie voor het geven van lessen over talenontwikkeling en angstreductie. 

Noem het maar! Scholen voor het hotelvak, horeca. Pedagogiek, voor de lesmethoden van 

de toekomst.  

 

Ja, ja ik heb een beeld hoor ik je zeggen;-) Misschien zelfs internationaal, jeugd in het 

buitenland betrekken? Bedrijven die laten zien wat ze nodig hebben, hun visie geven op de 

toekomst! Hun nek uitsteken! 

 

En natuurlijk een challenge! Voor scholen en ondernemers, wie verzorgt de mooiste ‘les’ 

tijdens het event. Wie denkt echt ‘out of the box’. Wie laat jeugd en toekomst 

samensmelten tot iets moois? Wie kan de visie op de toekomst nu al vormgeven. Durvers, 

denkers en doeners. Triple D, dat heb ik nodig! 

 

En natuurlijk ook een challenge voor de jeugd en de scholen. Missions waarin zij nadenken 

over hun eigen toekomst. Video’s en multimediale producten maken en dan via social media 

stemmen werven voor hun idee. Zeg maar X-factor your future. 

Doe je mee? Denk je mee? Wil je samen op pad om dit event neer te zetten. Na het 

zomerreces starten met denken en doen! Wie gaat de uitdaging aan! Scholieren, scholen, 

universiteiten, bedrijven pak de handschoen eens op! 
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De teloorgang van de man(ager).......stel de WAAROM vraag! 
 

 
Maandag 23 augustus 2010  

 

Rond het middaguur in de auto. Dochters op de 

achterbank. Het glazen plafond voor vrouwen komt 

ter sprake. Dan valt het woord manager… Mijn 

jongste vraagt ‘manager, wat is dat’. Ik leg uit! Nou 

een manager, dat is iemand die zegt tegen andere 

mensen , wat, hoe en wanneer zij hun werk moeten 

doen. Terwijl ik het uitleg voel ik hoe onnatuurlijk het 

klinkt. Het oordeel van de achterbank is dan ook 

messcherp! ‘En daar krijgt die manager dan geld voor’; gevolgd door een schaterlach.  

 

Ik probeer het nog eens. Jazeker, daar krijgt de manager geld voor! En die manager heeft 

meestal een manager die hem of haar weer vertelt hoe, wanneer en vooral wat de 

manager moet doen. De dames achterin komen niet meer bij;-) 11 en net 10 jaar oud 

geloven ze niet dat er managers bestaan. Ik wil nog roepen en dan heb je nog 

landenmanagers die managen….. laat maar! 

 

Even twijfel ik of ik de coachende of faciliterende manager zal opvoeren! Maar laat ik 

ophouden de manager op de hak te nemen! Ik roep: ‘trouwens de meeste managers zijn 

mannen en dat is toch een teloorgaand ras’! Workwise gezien dan!  

 

Op dit moment leveren de dames academisch gezien al de beste resultaten en kijkend naar 

het aantal afgestudeerden zijn de mannen aan de verliezende hand. Laten we vooral 

ophouden in de verhouding vrouwen mannen te denken! Zij zullen dat glazen plafond aan 

gruzelementen zien gaan. De wereld ziet er geheel anders uit over tien jaar! 

 

Nagenietend van de discussie realiseer ik mij twee zaken. Eén dat deze discussie tien jaar 

geleden anders was verlopen. Twee, dat als je een 10 jarige uitlegt waarom iets bestaat en 

zij begint te schaterlachen je nog eens goed naar het nut moet kijken. 

 

Is een mooie uitdaging toch? Stel, je wilt een nieuw concept in de markt zetten! Of eens in 

de diepte kijken naar een probleem of uitdaging? Roep die pre-pubers en leg eens uit wat je 

wilt. Dat heeft direct keiharde voordelen. Je taalgebruik moet helder en lekker gefocust zijn. 

Al het vage, wollige, politieke gewauwel wordt meteen onthaald op fronsende wenkbrauwen 

en de ‘WAAROM-vraag’ Een kind is als een chirurg met een scapel, vlijmscherp en 

doelgericht! Een pre-puber denkt niet in coalities, belangen, communicatieboodschappen, 

protocollen of manifesten. Een pre-puber wil begrijpen en hanteert daarvoor een keiharde 

intrinsieke logica!  
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Nou bestuurders van Nederland dat wordt wat! Leg uw nieuwe businessmodel of concept 

tijdens een fijn rondje golf uit aan een flight pre-pubers! Ik zeg u, daar kan geen roedel 

mcKinsey adviseurs tegen op! Nodig vooral uw managers uit om op hole 19 de resultaten 

te bespreken;-) 

 

Ik hoor u denken….onzin die pre-pubers! Maar stel die ‘WAAROM-vraag’ eens en blijf die 

stellen bij elk antwoord dat volgt! Leg de kern bloot, pel de schillen van uw ui(tdaging). Neem 

geen genoegen met twee niveaus diep het waarom uitpluizen. Ga zo diep tot je op het 

wezensniveau van de uitdaging zit! Daar zit de kern en verbergen zich de waardesystemen 

die gelden. De redenen die echt onderliggend zijn aan waar je mee bezig bent! En natuurlijk 

het echte waarom! Daar huist het potentieel van de verandering! 

 

Daar liggen de antwoorden en bouwstenen om aan echte toekomstvaste oplossingen te 

werken! Het verbinden van de verschillende waardesystemen!  

 

Poeh zware kost en het begon zo leuk met een lach op de achterbank! Maar stel die 

‘WAAROM-vraag’ eens! Ik hoor graag de uitkomst;-) 
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Maak uw filter schoon.....mental flossing... een must! 
 
 
Zondag 05 september 2010 

 

Het filteren van informatie door de 

hersenen is overleven, anders word je 

gek. Anno 2010 filteren we bijna alles 

(Tweet van @GRJans) 

Natuurlijk, als psycholoog, weet ik er alles 

van. We filteren ons kapot de hele dag! 

En dat is maar goed ook. Geloof maar niet dat je de IJ-tunnel in kunt rijden zonder filtering! 

Een wisse dood is uw deel. Zo complex als de wereld om ons heen is, zo complex zijn onze 

hersenen. Eigenlijk zijn hersenen ‘lifehackers ‘ pur sang. Zij reduceren de complexe 

werkelijkheid tot te begrijpen boodschappen. 

 

Lekker makkelijk! En ja dat is het ook! Maar ook gevaarlijk. Ooit schreef ik het blog 'Mag ik 

bergschoenen onder een maatpak?' . Voel je hem al! Filtering is fijn, maar onze hersenen 

zijn eigenlijk heel lui. Eenmaal een keer goed gefilterd, een goed resultaat behaald en ze 

weten dat het kunstje werkt. Lui…'niets meer aan' doen roepen de hersenen als vanzelf! 

Blauw pak…ICT, minirok hoge hakken…. 

 

En zo draaien die luie gapende hersenen ons langzaam vast in een door patroonherkenning 

gedreven leven. De één leert ‘Grote stad’….das eng, daar lopen criminelen, zakkenrollers, 

hoeren en ander gespuis! Wegblijven daar! De ander leert ‘Grote stad dat is cultuur, toneel, 

musea, uitgaan, dynamiek, genieten! 

 

Dat is helemaal niet erg! Erg wordt het pas als je werkelijk denkt dat jouw gefilterde 

werkelijkheid, de werkelijkheid is;-) Nog erger is het als je die werkelijkheid, waarvan je denkt 

dat hij de werkelijkheid is ook gaat prediken! Zorgen dat het ieders werkelijkheid wordt! 

Getver…… 

 

Ja maar wat dan?? Das niet makkelijk, want we willen wel vooruitgang. Zeg maar het 

schurken tegen elkanders werkelijkheden! Schurken en bijstellen, schurken en bijstellen! 

Dat is het …..zorg dat die hersenen niet lui worden. Doe aan mental fittness, GO MENTAL 

FLOSSING! 

 

Dwing jezelf eens je filters te bekijken! Hou ze tegen het licht. Passen ze nog?? Loop niet 

vast! Beweeg! Enne in de IJ-tunnel?? Gewoon blijven filteren! 
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Het Nieuwe werken .....waar gaat dat echt over? 
 
 
Dinsdag 14 september 2010  

 

Het nieuwe werken! Ik schreef er al 

eerder blogs over. Het nieuwe werken 

(HNW) is het walhalla voor de 

werknemer en de werkgever, toch? 

Lekker snijden in de kosten van 

gebouwen!  

Werknemers die dag en nacht werken 

met behulp van gadgets en tooling! Tijd en plaatsonafhankelijk heet dat;-) Tuurlijk even op 

vakantie je email checken en dat telefoontje naar die hijgende klant kan ook nog wel! 

 

De Volkskrant had zelfs een gehele bijlage gewijd aan Het Nieuw Werken en de websites 

rond Het Nieuwe Werken schieten als paddenstoelen uit de grond. Kortom we zijn 

mainstream aan het gaan! Het Nieuwe Werken is niet van een kleine groep verlichten, nee 

het daalt in! Menig organisatie maakt er een start mee. 

 

Gekscherend riep ik op Twitter: ‘Misschien moeten we #HNW herdefiniëren in HNWplus 

(drives, leiderschap, nieuwe samenwerkingsvormen) en HNWmin tooling en gadgets om op 

afstand te werken en de mobiliteit in Nederland te verbeteren. 

 

Misschien is #HNW toe aan fase twee, waarbij de mens echt centraal staat! Mens en 

organisatie een betere match maken. Eerder schreef ik over talentmanagement! Breng 

talentmanagement in lijn met de doelen van de organisatie. Pas de selectieprocedures aan 

door niet alleen naar functie, maar ook naar drives en talenten te kijken bij de selectie. Kijk 

ook eens echt naar verantwoordelijkheidsstructuren binnen de organisatie, naar 

samenwerking. Spreek keiharde doelen en performance-criteria af en laat het dan aan de 

groep over die te halen. Je zult je verbazen! Arbeiders zelfbestuur? Welnee, vooral het 

anders inrichten van sturing. 

 

Kijk eens anders naar samenwerking tussen traditionele organisaties en zelfstandig 

professionals (voorheen ZZPers). Durf ook in deze tijden van crisis informatie en werk te 

delen op basis van de best match! Treedt als organisatie naar buiten! Stel projecten samen 

door co-creatie. Maak virtuele, dynamische schillen rond kernorganisaties, die organisch 

groeien en weer afnemen afhankelijk van de tijd en dienstverlening. Denk vernieuwend en 

vraag je bij alles af….kan dit ook anders. 

 

Geldt dit alleen voor het bedrijfsleven? Nee, natuurlijk ook voor de publieke sector! Denk 

vernieuwend, zoek de burger op! Doe aan echte interactieve beleidsvorming. Gebruik crowd 

sourcing om problemen echt aan te pakken.  
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Stel de overheidsgebouwen open voor andere activiteiten, integreer bedrijfsleven, 

wetenschap en kunst in plaats van het te verkokeren. Richt de publieke sector eens in op 

‘integraliteitsdenken’ !  

 

Mag ik u allen uitdagen daar over te schrijven als we het hebben over #HNW  

En ja ik werk tijd en plaats onafhankelijk, heb mijn smartphone, iPad en andere tooling 

volledig geïntegreerd met 3GS, Wifi, Mifi, cloudcomputing en ga zo maar door;-) 

 

Het was mij weer een genoegen! 
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Stop roeptoeteren over het nieuwe werken ..... zoek naar 
waardensystemen! 

 
Vrijdag 24 september 2010  
 
Vanochtend een mooie discussie op Twitter 

met @azuidhof. Hij is het wel zat al dat 

geouwehoer over het nieuwe werken 

#HNW. Niet praten, maar doen daar gaat 

het om!  

 

We kunnen morgen beginnen. Natuurlijk, 

maar waar gaat dat toe leiden. Ik roep 'je zou 

Spiral Dynamics er eens op los moeten laten!' 

 

Het nieuwe werken wil toch iedereen. Is toch gewoon een kwestie van goed roeptoeteren 

van de voordelen en klaar is kees! Iedereen ziet toch de voordelen? 

 

En daar begint het! Lang niet iedereen ziet de voordelen en dat is meer dan logisch. Neem 

nou eens de medewerker, de manager, de bestuurder. Die worden allemaal op de zelfde 

wijze beroeptoeterd! Het nieuwe werken leidt tot verbetering van mobiliteit, medewerkers 

worden gelukkiger, er kan bezuinigd worden op huisvesting. En niet onbelangrijk je krijgt 

hele mooie gadgets van de baas om je werk mee uit te voeren! 

 

Huh is dat niet ongelijksoortig publiek met ongelijksoortige vragen, uitdagingen en angsten? 

Natuurlijk, hoor ik je denken. Daarom doen we ook aan doelgroepgerichte communicatie. 

Wauw, doelgroepgerichte communicatie!! Hoor je de premisse die daar achter ligt??? Dat 

het communiceren met een doelgroep eenvoudig is omdat de doelgroep hetzelfde denkt 

omdat deze nu eenmaal tot de doelgroep behoort! 

 

Een experimentje?! Neem de bestuurder, die komt in vele maten, soorten en kleuren. De 

angstige bestuurder, de overheersende bestuurder, de ‘alles kan’ bestuurder, de ’mijn tijd 

zal het wel duren’ bestuurder, de ‘ik ben zo vernieuwend, doen’ bestuurder. De ‘mijn laatste 

kans’ bestuurder, de ‘ik vertrouw je voor geen meter’ bestuurder, de 'man er heerst een 

crisis bestuurder! Voel je hem?!  

 

Conferenties zijn best wel informatief en leiden tot mooie discussies en zo nu en dan een 

bijlage in de VK. Als de conferentie doelgroepgericht is leidt dat tot mooie ‘peer to peer’ 

discussie en een geweldige plek om te netwerken! 

 

Het roeptoeteren heeft een functie, maar zal op korte termijn niet tot echte verandering 

leiden in laten we zeggen molochen als overheid, zorg of veiligheid! Misschien wel tot mooie 

initiatieven;-) 



! %'!

 

Spit eens een slag dieper. Kijk naar het ‘echte waarom’ van de organisatie. Kijk naar het 

werkelijke bestaansrecht in het huidige tijdsgewricht en ga dan pas ontwerpen en nieuw 

werken! Winst maken is overigens geen bestaansrecht, dat is een voorwaarde! 

 

Als het waarom duidelijk is, wat kan dat nieuwe werken bijdragen? Verkrijg inzicht in de 

waardensystemen die spelen bij het nieuwe werken. Waarom denkt de één zo anders dan 

de ander en wat betekent dat voor de verandering. Welke waardensystemen brengen we 

hoe en wanneer in verbinding om echt succesvol te zijn. Spitten dus! Aan de orde stellen, 

pijnlijke vragen stellen naar ‘het waarom’ leveren mooie antwoorden op! Het inzicht bij 

Black en Decker dat klanten geen boormachines willen, maar gaten… maakt dat ze nu nog 

bestaan;-) Vlieg het eens op deze wijze aan! 

 

Aanschouw de waardensystemen bij het management, de medewerker, de bestuurder, de 

afdeling financiën, de ICT afdeling,de facilitaire dienst. Wedden dat daar diversiteit optreedt! 

Wedden dat je ziet dat daar elkaar tegenwerkende krachten opereren!  

Ontwerp die ‘vernieuwing in de organisatie’ nu eens vanuit deze optiek. Ga uit van de kracht 

van diversiteit!  

 

Stop met roeptoeteren ...ga op jacht naar waardensystemen als je echt iets met het 

nieuwe werken wil!  

 

Het was mij weer een waar genoegen! 
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Vergrijzing!....zijn wij niet toe aan gewogen democratie? 
 
 
Maandag 04 oktober 2010  

 

Ik kijk naar de samenvatting van het CDA-

congres. Mijn dochter roept verbaast:’ wat is 

er pap’  

Mijn mond staat wagenwijd open van 

verbazing. Nog even en ik schiet in een 

kaakkramp. Kijk! Is het enige dat ik kan 

uitbrengen. Natuurlijk ik ben geen CDAer, 

maar het gaat mij even niet over de partij. Het gaat mij zelfs niet over de politiek. 

 

Ik kijk en voel……dit gaat niet meer goed komen!. Politiek is altijd een beetje demagogie, 

beetje kracht en macht. En toch voelt dit anders. Toch voelt dit of we boven op een 

epistemologische breuk staan en het niet zien. Als Camiel op geluidsniveau stormsterkte 

Maxime een hart onder de riem steekt voel ik ontzetting. En ik merk mijn dochter ook! 

 

In een flits denk ik, ja maar dit is democratie, hier wordt keurig gestemd! En dan komt de 

twijfel. Gaat dit ooit nog goed komen. Ik kijk naar een zaal voor grijze mannen en vrouwen. 

Zit hier de toekomst? Wijsheid en ervaring is goed! Gooi het niet overboord, maar mag dat 

zo zwaar wegen bij het vormgeven van Nederland. Moet de grijze golf wel zo nadrukkelijk 

zich uitspreken over de toekomst van de volgende generaties. 

 

Democratie een groot goed, de meerderheid bepaalt, iedereen één stem! Maar wat nou 

met die komende vergrijzing. Denk je even in de meerderheid! Vastgeroest in oude 

paradigma’s, die verworvenheden wil behouden, vernieuwing onzin vindt. Even droom ik weg 

naar gewogen democratie. Wat zou er in Nederland gebeuren als we afstappen van dat 

‘one voice one vote’ en zouden opschuiven naar gewogen democratie. Even een 

gedachtenexperimentje! 

 

We delen de kiezers op in vier mooie cohorten. Cohort één bestaat uit de leeftijdscategorie 

0-20 jarigen, twee uit 20-40 jarigen, drie uit 40-60 jarigen en de laatste cohort uit 60- > 

60 jarigen. Vier mooie groepen die globaal samenvallen met een bepaalde levensfase van 

de mens. De jonge idealisten, de nieuwe werkers, de ervaren realisten en de wijze 

verbinders! Maar elke willekeurige andere benaming is ook goed wat mij betreft. 

 

Voel je het verschil al?! Het maakt niet uit hoe groot een groep is de inbreng is gelijk! Ja, 

maar dat is geen democratie hoor ik u denken. Dat kan niet want dat doet geen recht aan 

de verhoudingen in Nederland. Is dat zo?  

 

Is het goed dat een groter wordende groep wijze oude mannen en vrouwen het beleid 



! %)!

bepalen voor een kleiner wordende groep jongeren? Wie moet er eigenlijk leven met de 

aangerichte schade? Wie krijgt de rekening gepresenteerd voor de mogelijke angst voor 

vernieuwing. Wie zorgt voor paradigma-shifts! Wie voelt de pijn?! Juist de komende 

generaties. Kan dat dan nog wel? Een bestel dat voornamelijk tendeert naar verregaande 

senioriteit? Ik zeg voorrang voor de jeugd gericht op een mondiale toekomst. 

 

Als mijn dochter vraagt, waarom die mensen zo idioot met gekleurde briefjes staan te 

zwaaien zeg ik; ‘Ga even zitten, want ik vrees dat je dit weer niet gaat geloven’ 

 

Op hetzelfde moment realiseer ik mij dat een kleine groep kiezers bijeengeroepen op een 

slecht georganiseerd congres nu blijkbaar de toon gaat zetten voor de toekomst van 

Nederland. 

 

Het was mij weer een waar (on)genoegen! 
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Bezuinigen?....een zegen voor de kunst! 
 
 

 
Zaterdag 30 oktober 2010  

 

Het is bitter koud in Berlijn als ik door de 

straten van Prenzlauer Berg slenter. 

Camera op heuphoogte. Wat een stad! 

Wat een historie, wat een veerkracht! In de 

straten van Berlijn spuit de energie 

vanonder de tegels en putdeksels vandaan. 

Berlijn leeft! De eens gebroken stad met al 

haar subculturen leeft, bruist en vernieuwt dagelijks. 

 

Het gebrek aan alles lokte jonge kunstenaars en musici naar de oude wijken. Zorgde voor 

samenscholingen. Creatieve broedplaatsen! Kreuzberg, Prenzlauer Berg, een eigen cultuur 

waar de gevestigde orde maar mondjesmaat naar binnen durfde? Gebouwen en lege 

ruimten werden ingenomen, opgeknapt! Er ontstond een levendige subcultuur die binnen 

korte tijd het ‘grote’ geld en het establishment naar binnenzoog. De jonge kunstscene 

vervolgde haar weg op jacht naar andere vrijplaatsen! 

 

Oproep tot kraken? Niets is minder waar. Ik ben alleen klaar met dat gezeur over 

bezuiniging op de kunsten. Op de kunst bezuinig je niet! Dat kan niet, want kunst is een 

levende entiteit! Kunst is er om te beroeren, om uit te dagen, om te schreeuwen en te 

spiegelen. Kunst is als E=MCkwadraat. Druk het weg in de ene vorm en het komt terug in 

een andere vorm. Kunst blijft, vermaak verdwijnt!  

 

Liggen de kunsten niet teveel in een ranzig warm nest van subsidies, van mooi en van 

gereguleerde orde? Een speeltje van de elite? Wordt het niet tijd om naar buiten te gaan? 

Een muzikale flashmob op het station in Den Haag? Leuk, maar nog maar een armetierig 

begin van wat een bruisende beweging zou moeten zijn. ‘Ja maar’, hoor ik je denken, geen 

subsidie, geen kunstenaar, geen kunst! Wat een onzin! Elke rechtgeaarde kunstenaar is zijn 

kunst, leeft zijn kunst.  

 

Alle problemen opgelost door lekker hard te bezuinigen dan? Ja en nee! De kunst moet 

zoeken naar een ander platform! Zich verbinden met alles en iedereen. In Berlijn een 

prachtig klassiek concert bijgewoond. Niet in een concertgebouw maar in het 

hoofdkwartier van een autodealer aan de Friedrichstrasse. Prachtige akoestiek! 

Buitengewoon vervreemdend om mensen keurig op stoeltjes en op andere etages hangend 

over de balustrades te zien genieten. Ultieme sjiek en hanenkam geboeid en verenigd. 

 

En daar mag het van mij weer naar toe. Onder druk van bezuinigingen zal de creativiteit 
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alleen maar toenemen! Pak jouw platform! Verbind de kunst en trek er op uit! Zoek nieuwe 

tempels en kathedralen! Pak die fabrieken, scholen en overheidsgebouwen, wees creatief, 

ga voor de openbare ruimte! Demonstreer niet tegen de bezuinigingen. Maar demonstreer 

dat kunst juist nu meer dan ooit nodig is. 

 

Schop al die jonge musici en kunstacademiestudenten eens de straat op met de uitdaging 

zich te verbinden met de massa. Zorg voor energie en vernieuwing! Zorg voor beweging. En 

de overheid de lachende derde? Geen subsidie , toch kunst? Laten we wel zijn de overheid 

bepaalt toch niet wat kunst is en hoe deze in stand te houden is. Dat doen wij zelf wel! 

 

Wij gaan een prachtige tijd tegemoet!  
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Krimp..... en de idiotie van het achteruit denken! 
 
 

Maandag 08 november 2010  

 

Ik loop door de kamer. Zie in een flits het RTL 4 

nieuws. Het gaat over krimp. Krimp als in het sluiten 

van scholen, opheffen van busverbindingen en het 

buiten de orde plaatsen van supermarkten. Geboeid 

blijf ik staan en kijk het item uit. We gaan een trieste 

tijd tegemoet. Nederland, maar vooral het platteland 

loopt leeg! De camera zoomt in op een leegstaand 

schoolgebouw. Een somber sprekende stem legt uit 

dat de school sinds deze zomer gesloten is. Tot mijn 

verbazing staat de school nog steeds leeg. 

 

Krimp of de idiotie van het achteruit denken schiet 

door mijn hoofd. Hoe kan het toch dat die 

wetenschappers en statistici contant roepen dat als wij X doorgaan Y zal gebeuren. 

Natuurlijk gebeuren die zaken alleen als je ‘oud’ blijft doordenken, als lemmingen het 

bestaande pad volgt! Niet bereid bent om eens constructief te denken.  

 

Ga denken vanuit een integrale samenleving. Er wordt nog steeds te veel in de 

standaardkokers gedacht! Een school is een school en daarmee basta. De sombere stem 

geeft aan dat hij benieuwd is wat er met het gebouw gaat gebeuren. Dat bedoel ik nou. De 

school staat leeg sinds de start van het zomerreces. Zag niemand dat dan aankomen? 

 

Waarom is niet direct gekeken naar een functie voor het hele dorp. Wat had er allemaal al 

in die school kunnen zitten als er een open inschrijving geweest was op de ruimten van de 

school. Stel dat de gemeente haar kans gegrepen had! Een restaurant-café voor het dorp, 

ouderenvoorziening, filmzaal, gratis internetplek en hangplek voor de jeugd, atelierruimte, 

kinderopvang, kleine supermarkt van streekproducten? En dan niet of/of denken, maar 

en/en! Wat kun je de samenleving dan bieden. Hoe meer lege gebouwen hoe beter! 

 

JA MAAR roepen de kokers, dat kan niet want dat voldoet niet aan de regels! Er zijn regels 

voor cafe, restaurant, school en kinderopvang. De ‘kokers’ staan hijgend te dringen om hun 

regelboeken van toepassing te verklaren. En te zorgen dan er niets kan in plaats van iets 

kan. Kijk en dat is achteruit denken. Doen zoals je al jaren doet en zeggen dat het niet 

anders kan en moet. De wet van de idiotie van het achteruit denken. Blijven denken vanuit 

het verleden en zeggen dat er vreselijke gevolgen te verwachten zijn door vergrijzing en 

krimp. En ja dat klopt als wij niet overtuigd zijn van de noodzaak van integraal denken, van 

anders denken. Mag ik de beleidsmakers en futuristen nu eens oproepen tot echt integraal 

denken over maatschappelijke vernieuwing. 
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En iets zegt mij dat als de overheid zou meedenken en in deze ‘krimp’-gebieden de 

samenleving meer ruimte zou geven om zelf oplossingen te bedenken er niets aan de hand 

zou zijn. Ga eens een experiment aan. Geef eens een aantal gemeenten de gelegenheid om 

alle regels aan de laars te lappen en samen met de burgers gewoon te doen. Integrale 

voorstellen te ontwikkelen en te realiseren 

 

Laat dat experiment eens twee jaar bloeien! Ik voorzie een aanzuigende werking naar deze 

regelloze gebieden die zijn weerga niet kent. Sterker nog ik ben al aan het pakken! 

 

Het was mij weer een waar genoegen. 
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Wat nou chaos………U bedoelt gebrek aan duiding! 
 

  
Woensdag 8 december 2010 

 

Wat nou chaos? Was mijn eerste reactie. 

Ik kijk diep in de ogen van een 

 mens in diepe stress. Ik zeg: ‘Chaos is een 

gebrek aan kennis, waardoor je patronen 

niet of nog niet ziet’ Het is duidelijk, ik word 

niet begrepen, deze mens ervaart chaos in 

al haar facetten. Bedoel je dat je geen 

overzicht hebt, probeer ik. Of gaan de zaken niet zoals je wilt? Ik hoor een diepe zucht en 

krijg vervolgens een waterval van diepe ellende over mij heen.  

 

Rust is het enige dat mij nu nog kan redden. Ik voel bijna de fysieke stress die in 

golfbewegingen over mij wordt uitgestort. Angst, woede en verdriet zijn systeemreacties, 

wil ik zeggen. Die ontstaan bij een gebrek aan kennis, het niet kunnen duiden van de situatie. 

Dat heeft niets te maken met chaos! Gelukkig bijt ik het puntje van mijn tong zorgvuldig af. 

Ga verder zeg ik! 

 

Er volgt een heftig verhaal over plannen, controledrift, gebrek aan samenwerking, angst en 

niet gehaalde deadlines! Ik hoor een roep om structuur, orde, duidelijkheid, planning. Een 

roep om rust! En gelukkig lijkt alles aan anderen te liggen, maar voelt deze mens zich toch 

verantwoordelijk! Verantwoordelijk voor wat? 

 

Wat is de essentie van het project, vraag ik? Er volgt een waanzinnig verhaal over 

opdrachten, doelstellingen en resultaten. Wat is de maatschappelijke essentie van het 

project, vraag ik? Wat is het waarvoor de deelnemers hun passie, hun talenten, hun 

‘anders denken’ gaan aanboren. Het vuur uit hun sloffen lopen? Eindelijk is het stil! Dan 

hoor ik;’Geen idee, het is gewoon een project!’  

 

Geef mij het plan eens, dan nemen we het door, zeg ik. Uit de overvolle tas komt een plan 

van zeker zestig pagina’s. Even blader ik het door, dan kijk ik deze van adrenaline uitpuilende 

mens in de ogen en scheur het met moeite door. Ik zie woede en verbazing. Geniet even 

van de chaos, zeg ik, blijkbaar heeft dit je geen rust en orde gebracht. Zoveel pagina’s en 

nog geen rust! Iets dat vast staat beweegt niet, zeg ik glimlachend! 

 

Nu is er geen dik plan meer en jij weet het ook even niet, wat zou je dan doen! Kom halen 

we koffie zeg ik. Beginnen we opnieuw! Ik open mijn aantekenboek en schrijf een aantal 

woorden op. Kom dan hebben we het over orde en chaos! 
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