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De wereld verandert snel en wordt steeds complexer. Bovendien neemt de onzekerheid toe. 

Dat vraagt veel van mensen die erop gericht zijn kwaliteit te leveren in sectoren als de zorg, 

welzijn en onderwijs. Mensen die gericht zijn op de kwaliteit van leven. Paradigma’s en 

instrumenten uit het verleden werken niet allemaal meer op dezelfde manier of helemaal niet 

meer. 

 

In de Dutch Academy for Quality heeft sinds 2010 een discussie plaatsgevonden, geïnitieerd 

door een artikel in Synaps, geschreven door Huub Vinkenburg. Teun Hardjono en ik hebben 

een voortdurende bijdrage aan deze discussie geleverd. Uiteindelijk leidde dat tot de 

ontdekking van vier lenzen die tezamen het Total Quality Management model vormen.  

Onze gedachten zijn beschreven in een aantal gezamenlijke publicaties in het Nederlands, een 

artikel in TQM Journal dat de award voor “Outstanding Paper 2019” kreeg en een boek.  

 

Daarnaast heb ik alleen een aantal artikelen geschreven als bijdrage aan de discussie, o.a. een 

conceptanalyse van de belangrijkste manier van denken: het emergentie paradigma. Verder 

een hoofdstuk in een boek waarin het gedachtengoed is toegepast op de fitness and health 

sector. Samen met Wilma van der Vlegel-Brouwer en Marjolein van der Vlegel is het concept 

toegepast op Integrated Care. Veel van deze schrijfsels zijn in het Engels. Dat riep de vraag 

op naar een Nederlandstalige samenvatting van al die publicaties. Dan zou meteen de theorie 

wat meer praktisch vertaald kunnen worden dan louter wetenschappelijk: wat kún je met die 

vier lenzen? Met dit boek wil ik dat doen en tevens grip krijgen op het begrip kwaliteit. 

Afgeleide en gecombineerde begrippen als kwaliteitszorg, kwaliteitsmanagement, 

kwaliteitssysteem, generatie van kwaliteitsmanagement, kwaliteitsmodellen enz. worden 

zoveel mogelijk vermeden, omdat ze, of sterk aan een bepaald paradigma verbonden zijn of, 

afhankelijk van het paradigma van kleur en inhoud veranderen. 

 

Dit boek is geschreven op basis van de kennis van anderen. Ik noem hier alleen prof. em. 

T.W. Hardjono, van wie ik veel geleerd heb en met wie ik voortdurend over dit onderwerp 

gediscussieerd en geschreven heb. Verder dank ik iedereen die ergens in het traject hebben 

meegedacht en meegelezen, commentaar geleverd en suggesties gedaan:  

 

En zonder Rensie was dit boek er nooit gekomen.  
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Inleiding 

 

 

Doel van deze publicatie is een praktische beschrijving te geven van het TQM-principe 

bestaande uit de vier paradigma’s. Vandaar het tweede deel van de ondertitel: over vier 

lenzen. Binnen de vier paradigma’s staat het begrip ‘emergentie’ centraal, het meest 

interessante in de complexiteit van onze 21 eeuw. De focus ligt op de betekenis van 

emergentie voor de zorg in het algemeen en integrated care in het bijzonder. Emergentie leidt 

tot innovatie, tot novelty, tot invention. Eerste doelgroep voor dit boek zijn dan ook studenten 

en afgestudeerden van de opleiding Master Innovatie van Zorg en Welzijn (Master Integrated 

Care Design). Maar ook andere werkers in zorg en welzijn die willen innoveren, kunnen hier 

hun voordeel mee doen. Zo komen we op de titel van dit boek: ‘Emergent Innoveren’.           

Je kunt de paradigma’s gebruiken om discussies tussen beroepsgenoten te verhelderen, om op 

een meest effectieve manier instrumenten te kiezen die passen bij de mate van complexiteit 

en problematiek en om te weten hoe je leiding kunt geven aan verandering (of je nu formeel 

manager bent of niet). Behalve helderheid over vier lenzen waarmee je naar kwaliteit, 

kwaliteitskunde en geïntegreerde zorg en welzijn kunt kijken, biedt dit boek zes principes die 

je kunt hanteren als je emergent innoveren wilt faciliteren. 

Het derde deel van de ondertitel verwijst naar ‘moeders’. In veel van mijn publicaties gebruik 

ik een van mijn grote inspiratiebronnen Frank Zappa (1940-1993), een Amerikaanse 

componist en musicus. In 1964 wilde Zappa een rockband formeren, die hij de ‘mothers’ 

noemde. Daarmee wilde hij refereren aan het compliment ‘moeder’ dat in de jazz wordt 

gegeven aan een grote musicus. Zijn toenmalige platenmaatschappij Verve Records ging daar 

echter niet mee akkoord. Zij vonden het een risico, dat de naam van een groep langharige 

rockmusici geassocieerd zou worden met ‘motherfuckers’. En dat zou slecht zijn voor de 

marketing en voor het imago van het bedrijf. Zappa veranderde daarom de naam in ‘mothers 

of invention’. In 1519 citeerde William Horman in zijn boek Vulgaria de latijnse zin ‘mater 

atrium necessitas’, waarschijnlijk afgeleid van Plato en vertaalde dat als ‘The mother of 

invention is necessity”. Ter nagedachtenis aan Zappa en omdat ik ‘moederschap’ prachtig 

vind, gebruik ik dit woord om de bronnen aan te geven die tot emergentie kunnen leiden.  

Uiteindelijk hopen we dat de lezer meer begrip heeft van de relatie tussen de vier lenzen van 

het denken over kwaliteit en over de zes methoden voor het realiseren van innovatie. 
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1.0. Inleiding: duivelse dilemma’s 

 

Dit hoofdstuk gaat het over het thema ‘kwaliteit’.  

Na bestudering kun je: 

- Een aantal verschillende visies op wat kwaliteit is, benoemen en beargumenteren waar 

die verschillen vandaan komen; 

- Je mening bepalen ten aanzien van jouw definitie van kwaliteit van zorg; 

- Het belang van de context aangeven; 

- De relatie tussen kwaliteit, verbetering en innoveren benoemen. 

 

Het corona-virus heeft onze wereld zwaar getroffen. De analyses van onze reacties op het 

virus buitelen over elkaar heen. En daarmee ook de twijfel of we wel het goede gedaan 

hebben, of bijvoorbeeld de kwaliteit van leven wel centraal heeft gestaan. Maar wat is dat 

‘kwaliteit van leven’? Is kwaliteit van leven beter gegarandeerd als we er eerst voor zorgen 

dat COVID-patiënten in ziekenhuizen verzorgd kunnen worden, zodat er zo min mogelijk 

kwetsbare ouderen sterven?  Zijn we goed bezig, als we verpleeghuizen sluiten en ouderen 

opgesloten achter glas achterlaten? Zijn we goed bezig, als we ouderen beschermen door 

jongeren al hun vrijheid te ontnemen, een avondklok in te stellen, grote festivals te verbieden, 

zodat bij hen burn out en eenzaamheid op de loer komt te liggen? Zijn we goed bezig, als we 

alle aandacht richten op het voorkomen van verspreiding van het virus en daartoe horeca, 

winkels, musea sluiten, waarmee zoveel economische gevolgen optreden dat bedrijven failliet 

gaan, werknemers op straat komen staan en daar weer oneindig leed ontstaat? Zijn we goed 

bezig, als we de lockdown versoepelen, waardoor werknemers in de zorg ziek en 

overspannen raken? Waarom helpt het instellen van een lockdown in andere landen dan 

Nederland beter dan bij ons? Duivelse dilemma’s. 

Doel van dit hoofdstuk is meer helderheid te scheppen in het begrip kwaliteit, de dilemma’s 

die daarmee samenhangen en de relatie tot innovatie. 

 

1.1. Naar een definitie van kwaliteit 

“What the hell is quality? What is it?”, verzuchtte Robert Pirsig, een in de kwaliteitskunde 

veel geciteerde Amerikaanse romanschrijver (Pirsig, 1974, p. 164). Ook de hoofdpersoon uit 

zijn boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance worstelt met wat kwaliteit is. 

“Quality… you know what it is, yet you don’t know what it is. But that’s self-contradictory. 

But some things are better than others, that is, they have more quality. But when you try to 

say what the quality is, apart from the things that have it, all goes poof (o.c., p.163)!” Pirsig 

wordt vooral aangehaald, als men wil benadrukken dat DE kwaliteit niet bestaat, dat kwaliteit 

niet te benoemen is. Ook een managementexpert als Crosby (1979) geeft aan hoe lastig het is. 

Hij vergelijkt kwaliteit met seks. Iedereen is er een onder bepaalde voorwaarden voorstander 

van. Iedereen voelt dat hij het begrijpt, ook al zouden ze het niet willen uitleggen. Iedereen 

denkt dat de uitvoering ervan een kwestie is van het volgen van natuurlijke neigingen. En de 

meeste mensen vinden dat problemen op dit gebied veroorzaakt worden door anderen.  

Toch geeft hij een definitie : quality is conformance to requirements. Juran (1992) benadrukt 

het belang van de klant: quality is fitness for use.  

 

Het woord kwaliteit stamt van het Latijnse ‘qualitas’ dat eigenschap, karakter of 

hoedanigheid betekent. Van Dale (www.vandale.nl) geeft als eerste definitie van kwaliteit: 

kwa·li·teit (de; v; meervoud: kwaliteiten): de mate waarin iets goed is; gesteldheid, 

hoedanigheid, aard: de kwaliteit van deze stof. 
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We zullen moeten aangeven over de kwaliteit van ‘wat’ we spreken. In dit boek sluit ik aan 

bij het idee dat kwaliteit altijd betrekking heeft op ‘iets’. Elk voorwerp, onderwerp, opvatting 

of zelfs religie kan een entiteit zijn waarvan dus de kwaliteit, de hoedanigheid, -enigszins- te 

bepalen is.  

 

 

1.2 Kwaliteit in de zorg 

 

Dimensies 

Om kwaliteit te kunnen begrijpen worden vaak kenmerken of dimensies van kwaliteit 

benoemd. De kwaliteit van een product wordt door Garvin (1987) vertaald in de volgende 

acht kenmerken: 

1. De prestaties van het product (bij een auto: het benzineverbruik, de veiligheid, de 

accelaratiesnelheid e.d.); 

2. De secundaire productkarakteristieken (bij een auto: navigatiesysteem, lak); 

3. Betrouwbaarheid (hoelang functioneert de auto zonder problemen); 

4. Conformiteit (in hoeverre voldoet de auto aan wat in de specificaties vermeld is); 

5. Duurzaamheid (hoelang gaat de auto mee, zonder dat er grote kosten aan komen); 

6. Onderhoudbaarheid (hoe makkelijk en goedkoop zijn reparaties en onderhoud); 

7. Esthetische waarde (hoe mooi, prettig, zit, ruikt zelfs de auto; de kleur, de soort 

bekleding); 

8. Ervaren kwaliteit (merknaam, imago, reputatie, reclame). 

Voor sommigen was de T-Ford ultieme kwaliteit, hoewel deze alleen in het zwart te koop 

was, nu kun je je auto bestellen in de kleur die je wilt. Wat kwaliteit is, verandert met de tijd. 

 

We hebben het hier over kwaliteit van zorg, onderwijs en welzijn. Dat zijn vormen van 

dienstverlening. Parasuraman, Zeitami & Berry (1988) noemen in hun SERVQUAL-model 

voor dienstverlenende organisaties vijf verschillende kwaliteitsdimensies van diensten (in het 

algemeen) te weten: betrouwbaarheid, responsiviteit, empathie, tastbare zaken, en 

assurantie/zekerheid.  

Dan wordt al snel de naam genoemd van Donabedian die zich specifiek in de kwaliteit van 

zorg heeft verdiept.  In zijn klassieke artikel uit 2005 geeft hij aan, dat ook in de zorg 

kwaliteit moeilijk te definiëren is en stelt hij voor dimensies van kwaliteit van zorg te 

benoemen. Net als Sousa en Vos (2002) benadrukt Donabedian het multi-dimensionale 

karakter van kwaliteit.   

 

“Seven attributes of health care define its quality: (1) efficacy: the ability of care, at its best, 

to improve health; (2) effectiveness: the degree to which attainable health improvements are 

realized; (3) efficiency: the ability to obtain the greatest health improvement at the lowest 

cost; (4) optimality: the most advantageous balancing of costs and benefits; (5) acceptability: 

conformity to patient preferences regarding accessibility, the patient-practitioner relation, the 

amenities, the effects of care, and the cost of care; (6) legitimacy: conformity to social 

preferences concerning all of the above; and (7) equity: fairness in the distribution of care and 

its effects on health. Consequently, health care professionals must take into account patient 

preferences as well as social preferences in assessing and assuring quality. When the two sets 

of preference disagree the physician faces the challenge of reconciling them” (Donabedian, 

1990, p. 1115). 

 

Donabedian (1990) komt uiteindelijk tot drie categorieën: structuur, proces en uitkomst. 
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Het Institute of Medicine komt met de volgende dimensies voor de zorg: veilig, effectief, 

efficiënt, tijdig, patiëntgericht en gelijkwaardig (IOM 2001).  

 

Het aangeven van dimensies van kwaliteit helpt om kwaliteit te begrijpen. Maar niet zelden 

staat kwaliteit ook voor iets unieks, iets onverwachts, indrukwekkends, onbenoembaars of 

buitengewoon fraais en dat iets, de entiteit, ook geen kwaliteit kan hebben of zo heilig is dat 

het willen hebben over de kwaliteit ervan een belediging is. Soms heb je het gevoel, dat je 

van kwaliteit kenmerken aan kunt geven (en dat ook moet proberen) , maar dat je haar dan 

nog niet te pakken hebt. Kwaliteit laat zich niet in haar volledigheid beschrijven (Bobbink, 

2012).  Toch durft het Institute of Medicine het aan, het gaat om: ‘the degree to which health 

services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes 

and are consistent with current professional knowledge'(IOM, 2001) 

 

Opdracht: Welke dimensies van Donabedian herken je in het voorbeeld van Corona in de 

inleiding? 

 

 

Doelen 

Vaak ook worden doelen genoemd. Bijvoorbeeld Berwick, Nolan & Whittington (2008) 

geven in hun Triple-Aim model drie doelen aan voor de zorg: het verbeteren van de 

individuele ervaring van de zorg, het verbeteren van de gezondheid van de bevolking en het 

verminderen van de kosten. Sikka, R., Morath, J.M. & Leape, L. (2015) voegen daar 

verbeteren van de ervaring van het verstrekken van zorg aan toe. Immers het belang van de 

professional moet niet worden vergeten. 

 

 

Opdracht: Welke doelen herken je in het voorbeeld van Corona in de inleiding? 

 

Kwaliteit blijkt vele dimensies te hebben. Bovenstaande dimensies en doelen kunnen worden 

samengevat in een tabel 1: Dimensies en doelen van kwaliteit. 

In 2017 verscheen de publicatie ‘Zonder context geen bewijs’ (Raad voor Volksgezondheid, 2017). 

Het verwoordde precies, waar ik inmiddels ook werkend aan verbetering van kwaliteit in de zorg 

tegen aanliep. Ik merkte dat in veel gezondheidszorgorganisaties het accent was komen te liggen op 

externe verantwoording, op standaardisatie en controle. Kwaliteitszorg is uitbesteed aan 

kwaliteitsprofessionals. Alles is gericht op het behalen van accreditatie of het nu nationaal of 

internationaal is (bijvoorbeeld via de Joint Commission International). In zijn extreme vorm is de 

professional dan teruggebracht tot een uitvoerder van protocollen en clinical pathways. Echter: 

“Het bewijs als basis voor goede zorg is een illusie. Voor goede, patiëntgerichte zorg zijn naast 

externe kennis ook andere kennisbronnen nodig die EBP (Evidence Based Practice) onderbenut: 

klinische expertise, lokale kennis, kennis afkomstig van patiënten, kennis van de context – de 

leefomstandigheden en voorkeuren van patiënten, de setting waarin de zorg plaatsvindt – en van de 

waarden die in het geding zijn. Omdat elk besluit betrekking heeft op een specifieke hulpvraag en 

plaatsvindt in een specifieke context, kan besluitvorming in de zorg gezien worden als een 

experiment in het verbinden van verschillende kennisbronnen. Onzekerheid is hieraan inherent en 

moet niet ontkend maar juist omarmd worden. Van elk besluit kan en dient geleerd te worden” 
(Raad voor Volksgezondheid, 2017). 

Vanwege de onduidelijke inhoud en de tekortkomingen van EBP pleit de Raad voor ‘context-based 

practice’ in plaats van ‘evidence-based practice’. Ze doet dit vanwege het belang van de specifieke 

context, van de patient en de setting waarin verschillende kennisbronnen worden gebruikt en op 

basis waarvan besluitvorming plaatsvindt. Dit gaat verder dan lokaal implementeren van externe 

kennis. Het betekent een continu proces van samen leren en verbeteren. Zorgprofessionals dienen 

de dialoog aan te gaan over goede zorg 
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Tabel 1: Dimensies en doelen van kwaliteit 

 
 Dimensies van kwaliteit  Doelen van kwaliteit  

 Garvin (1987) SERVQUAL 

(1988) 

Donabedian 

(1990) 

IOM (2001) Triple Aim (2005) Quadruple Aim 

(2015) 

1 Prestaties Betrouwbaarheid Efficacy Veiligheid Verbeteren van de 

individuele 

ervaring van zorg 

Verbeteren van 

de individuele 

ervaring van zorg 

2 Secundaire product 

karakteristieken 

Responsiviteit Effectiveness Effectiviteit Verbeteren van de 

gezondheid van 

de bevolking 

Verbeteren van 

de gezondheid 

van de bevolking 

3 Betrouwbaarheid Empathie Efficiency Efficientie Kostenreductie  Kostenreductie  

4 Conformiteit Tastbare zaken Optimality Tijdigheid  Verbeteren van 

de ervaring van 

zorgverlening 

5 Duurzaamheid Zekerheid Acceptability Patient 

gerichtheid 

  

6 Onderhoudbaarheid  Equity Gelijkwaardigheid   

7 Esthetische waarde  Legitimacy    

8 Ervaren kwaliteit      
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PDSA-cyclus 

In lijn van het stellen van doelen is de PDCA-cyclus. (Plan-Do-Check-Act). Deze methode 

met vier stappen voor het oplossen van problemen wordt wel de kern van 

kwaliteitsmanagement genoemd en is toegeschreven aan W.E. Deming (1981). Het was 

Walter A. Shewart die al eerder  de kern ervan had beschreven. De methode stelt dat je een 

verandering of een test gericht op verbetering kunt plannen, vervolgens de verandering kunt 

uitvoeren en evalueren. Op basis van de resultaten kun je dan bijstellen. Deming wijzigde de 

methode later in PDSA, Plan-Do-Study-Act, omdat study minder wijst op controle en op 

checken/meten alleen. 

 

 
Uit: Moen & Norman (2010), p. 27 

 

 

Of het nu gaat om dimensies of doelen, criteria voor kwaliteit, zo stelt ook Donabedian 

(2005), zijn niets meer dan waarde-oordelen die worden toegepast op aspecten, kenmerken, 

ingrediënten of dimensies van een proces dat medische zorg heet. Als zodanig, kan dan de 

definitie van kwaliteit bijna alles zijn dat iemand wenst dat het is, ook al is het normaal 

gesproken een weerspiegeling van de waarden en doelen in het zorg systeem in de bredere 

maatschappij waar het onderdeel van is.  

 

 

Waarden 

Dat waarden cruciaal zijn, is niet nieuw. Om te weten wat een persoon kwaliteit vindt, is het 

belangrijk te weten welke waarden deze voorstaat. Hetzelfde geldt voor een organisatie of een 

systeem. Waar gedrag en lichaamstaal de wijzen zijn waarop een persoon waarden krijgt 

aangeleerd, is het de organisatiecultuur met haar afspraken en rituelen en procedures, die een 

werknemer de organisatiewaarden aanleert. Pirsig (1991) zegt in zijn tweede boek Lila: 

“Quality. Quality was value. They were the same thing" (p. 66/67).  Reeves en Bednar (1994) 

noemen - naast ‘quality is excellence’ - ‘quality is value’ als hun tweede definitie van kwaliteit. 

En hoewel zij nog twee andere definities geven gaat het steeds om hetzelfde: de waarde die een 

belanghebbende toekent aan wat de organisatie biedt. Ook Conti (2006) zegt het: “We say 

quality, we mean value” (p.16). Mede geïnspireerd door Pirsig pleiten Kemenade et al. (2010) 

voor introductie van het begrip waarde in de discussie over de definitie van kwaliteit. Berwick 

& Fox (2016) geven aan, dat aan het eind van zijn leven Donabedian in een interview het 

volgende bekende: “The secret of quality is love. You have to love your patient, you have to 

love your profession, you have to love your God. (p.237). 
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Tegelijkertijd maakt dit duidelijk, dat kwaliteit niet alleen multi-dimensioneel is, maar ook 

subjectief, afhankelijk van de waarden van de persoon, die in dit geval de zorg beoordeelt.  

Ook Harvey en Green (1993) geven aan, dat er tegelijkertijd meerdere stakeholders zijn met 

hun eigen criteria van wie we de oordelen zouden moeten definiëren en in aanmerking 

moeten nemen. Je zou dat ook de lens kunnen noemen waarmee de patiënt /cliënt/burger naar 

kwaliteit kijkt. 

 

Opdracht: Welke waarden herken je in het voorbeeld van Corona in de inleiding? 

 

Quality of life 

In dit boekje gaat het overigens ook nog om integratie van zorg, welzijn en onderwijs. 

Wanneer is er dan sprake van kwaliteit van geïntegreerde ‘zorg’? Voor mij gaat het 

uiteindelijk om de Quality of Life van de patiënt, cliënt of burger (trouwens ook buiten de 

gezondheidszorg, lees Vandenbrande, 2014). De World Health Organisation definieert 

Quality of Life als “an individual's perception of their position in life in the context of the 

culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 

standards and concerns”.  

Emmanuel Levinas, een belangrijke filosoof uit de vorige eeuw, stelt dat de kwaliteit van ons 

leven draait om de Ander (met hoofdletter). Je stelt de Ander centraal en leeert aan de Ander, 

waar jouw opdracht ligt in het leven. Het gaat erom kwaliteit van leven te scheppen voor die 

Ander. Daarmee is het persoonsgerichte gedachtegoed van Levinas een grote inspiratiebron 

voor veel medewerkers in de zorg.  

 

“Ik benader de andersheid van een Ander vanuit de verbondenheid die ik met hem heb en niet 

door buiten de relatie te treden om over de termen ervan te reflecteren”. 

Levinas (1961). 

 

Belangrijk in de omschrijving van “quality of life” is dat de context wordt meegenomen. 

Reeves en Bednar (1994) stellen dat verschillende definities van kwaliteit geschikt zijn onder 

verschillende omstandigheden.  

 

 

1.2. Context 

Belangrijk in dit boek is de context van geïntegreerde zorg. Er zijn veel definities van 

geïntegreerde zorg. Armitage et al. (2009) ontdekte meer dan 175 overlappende definities en 

concepten.  De term is, volgens Goodwin (2013), gebruikt voor perspectieven vanuit 

verschillende disciplines en beroepen en wordt geassocieerd met een reeks van doelen. 

Goodwin definieert integrated care als een eenvoudig idee: “combining health management 

activities so that they work to form a whole (i.e. integration) in order to optimise care and 

treatment to people where fragmentations in care have led to a negative impact on their care 

experiences and outcomes” (p.113).  

 

De Plan-Do-Study-Act cycle veronderstelt dat we kunnen plannen. De vraag is ook hoe 

planbaar tegenwoordig kwaliteit is in de context van zorg, onderwijs en welzijn. Op het 

EOQ-congres van 2014 hield ik een presentatie over de mythe van de PDCA-cyclus 

(Kemenade, 2014) die veel stof deed opwaaien.  Kwaliteit is niet altijd planbaar. Ik waagde 

het om in het hol van de leeuw de kern van de kwaliteitskunde ter discussie te stellen en dat 

werd me niet door iedereen in dank afgenomen. In mijn werk als kwaliteitsadviseur merkte ik 

dat in sommige contexten echter de PDSA-cyclus niet makkelijk realiseerbaar is en dat riep 

bij mij de vraag op of je dat dan zelfs nog moet proberen. Mijn betoog was (en is), dat niet 

https://www.who.int/tools/whoqol/whoqol-bref
https://www.who.int/tools/whoqol/whoqol-bref
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alles ‘planbaar’, ‘maakbaar’ is (plan?); dat de werkelijkheid soms te snel verandert (do?). Dat 

je ook niet alles kunt ‘meten’ (check?) en mensen vaak in de weg zitten om te kunnen 

aanpassen (act?) (Kemenade, 2013). Of de PDCA-cyclus het meest geschikte instrument is, is 

afhankelijk van de context. Zo niet, dan moet je wat anders.  

 

Opdracht: Welke opmerking uit de casus over Corona in de inleiding refereert aan de 

context? 

 

 

 

1.3. Discussie en conclusies 

Doel van dit hoofdstuk was een aantal visies op kwaliteit te beschrijven.  Kwaliteit heeft een 

‘multi-dimensionele karakter’ (Sousa & Voss, 2002). Het begrip kwaliteit is subjectief. Wat 

ik kwaliteit vind, kan een ander als kwaliteitsloos ervaren. De een zegt: “quality is 

conformance to requirements’, de ander “quality is fitness for use”. Er zijn in de meeste 

gevallen meerdere belanghebbenden met verschillende visies op wat kwaliteit is. Er is 

blijkbaar niet een enkele definitie van kwaliteit, die algemeen geldend is. Kwaliteit is een 

begrip, dat we niet ondubbelzinnig kunnen definiëren, op een manier die voor iedereen zin 

heeft of betekenisvol is. 

 

Verschillende definities blijken geschikt te zijn onder verschillende omstandigheden (Reeves 

& Bednar, 1994; Sousa & Voss, 2002).). Pirsig doet in een tweede boek: Lila, An Inquiry into 

Morals, een nieuwe poging kwaliteit te beschrijven. Kwaliteit is dan ‘dynamisch’. Daar kan 

ik me goed in vinden. De verschillen in definiëren van kwaliteit kunnen te maken hebben met 

de verschillen in waardesysteem van de ene ten opzichte van de andere beoordelaar. In Van 

Kemenade, Pupius en Hardjono (2008) pleitte ik al om waarden mee te nemen in het denken 

over kwaliteit. Het gaat om verschillende manieren van kijken tegen de kwaliteit van een 

bepaalde entiteit. Met het benoemen van verschillende waarden, paradigma’s, verschillende 

lenzen vanwaaruit men kan kijken naar kwaliteit is het naar onze mening ook mogelijk enige 

ordening te brengen in de manier waarop de kwaliteit, de hoedanigheid, vastgesteld kan 

worden.   

 

Opvallend is, dat tot dusverre kwaliteit enkel wordt geassocieerd met verbeteren (niet met 

vernieuwen/innovatie). Sila & Ebrahimpour (2002) die een analyse maakten van 

wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteitsmanagement tussen 1989 en 2000 stellen dat niet 

alleen voortdurende verbetering maar ook innovatie een essentieel element van 

kwaliteitmsanagement is.  

 

Voor nu zou ik willen concluderen: 

1. Kwaliteit is de hoedanigheid van een entiteit. Het gaat hier om de kwaliteit van 

geïntegreerde zorg. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van leven. 

2. Kwaliteit is een relatief begrip, het is gerelateerd aan het oordeel van de gebruiker, 

bijvoorbeeld in termen als goede, matige of slechte kwaliteit. Kwaliteit is niet alleen 

relatief vanwege de haar kenmerkende subjectiviteit, maar ook vanwege haar 

verandering in de tijd (of juist niet) en context. Kwaliteit bestaat niet, maar ontstaat. 

3. Er zijn in veel gevallen meerdere belanghebbenden met verschillende visies op wat 

(totale) kwaliteit is. 

4. Kwaliteit en innovatie zijn niet altijd planbaar. 

5. Kwaliteit verschilt naar gelang de lens of waarden van waar uit men kijkt.  
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Maar wat zijn dan die lenzen waarmee men naar totale kwaliteit (en innovatie) kan kijken? 
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2. Lenzen voor kwaliteit: de vier paradigma’s 

 

2.0. Inleiding: van paradigma’s naar lenzen 

 

Dit hoofdstuk gaat het over het thema ‘lenzen voor het kijken naar kwaliteit’.  

Na bestudering kun je: 

- Een aantal verschillende lenzen op wat kwaliteit is, benoemen en beargumenteren 

waar die verschillen vandaan komen; 

- Je mening bepalen ten aanzien van de lens of lenzen van kwaliteit van zorg waar jij je 

het meest toe aangetrokken voelt; 

- Het belang van totale kwaliteit; 

- De relatie tussen kwaliteit, verbetering en innoveren analyseren; 

- De presentie van de paradigma’s in huidige contexten herkennen. 

 

 

Er is binnen de kwaliteitskunde al decennialang nagedacht over scholen, stromingen en 

paradigma’s in kwaliteitsmanagement. In wetenschappelijke termen hebben we het dan over 

paradigma’s.  

De ideeën in die boek zijn gebaseerd op die van tien grote denkers: Huub Vinkenburg met 

zijn drie kwaliteitsscholen, en Ken Wilber, met zijn all quadrants, all levels, Don Beck en 

Christopher Cowan met hun Spiral Dynamics, Bertrand Jouslin de Noray en zijn revoluties in 

kwaliyeitsmanagement, Shoji Shiba en David Walden met hun breakthrough mangement, 

Frederic Laloux met de teal organisation, Robert Quinn en Teun Hardjono.leidend tot 

Hardjono’s vier fasen model. Het voert te ver deze alle hier te bespreken.  

In dit hoofdstuk beschrijven we de vier paradigma’s, die gecombineerd worden tot Total 

Quality Management (zie figuur 4) die zijn ontstaan op basis van de visie op kwaliteit uit 

hoofdstuk 1 en de bronnen uit hoofdstuk 2. 
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Figuur 4: de vier paradigma’s 

We geven een beschrijving van de vier paradigma’s en gaan daarbij in op de volgende 

thema’s (Wat is kwaliteit? Welke waarden representeert het paradigma? Wat is 

kwaliteitskunde? Welke wetenschapsfilosofie past?  Wat is de visie op kwaliteitskunde? Wie 

zijn vertegenwoordigers? Welke instrumenten worden gebruikt?  Wat zijn de bijbehorende 

organisatieprincipes? Welke spiritualiteit past er in dit paradigma?) En tenslotte beschrijven 

we een casus en een samenvatting van de kenmerken in een tabel. We geven ter verheldering 

van het paradigma ook aan hoe het herkend kan worden in de kunst. 

 

3.2. Het Empirie Paradigma 

 

Afbeelding 1: Corona betekent meten. 

 

Inleiding 

De denkers uit de vorige paragraaf kennen alle een paradigma, dat gekenmerkt wordt door 

één waarheid (Beck and Cowan, 1996; Laloux, 2015), dat objectief is (Wilber, 2000), dat 

empirisch is (Vinkenburg, 2007), dat is gebaseerd op beheersing en controle (zie Jouslin de 

Noray, 2004; Shiba en Walden, 2006, Quinn/Hardjono 1995 en Sqeme in de beschrijving van 

Van Oosten, 2008). Beck en Cowan geven deze lens de kleur blauw. Overigens, ook in de 

kleurentheorie over de cultuur in organisaties van De Caluwé (1998) is het empirisch 
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paradigma de blauwe denkwijze. Kenwoorden daarin zijn structuur, afspraak is afspraak, 

plannen en doelstellingen, kritische succesfactoren en performance indicatoren. Een metafoor 

voor dit paradigma is het leger. 

 

Wat is kwaliteit? 

Beroemdste definitie vanuit dit paradigma is die van Crosby (1979): kwaliteit is het voldoen 

aan eisen (conformance to requirements). Een voorbeeld van zulke requirements is de 

EN17398:2020. Dat is een set van minimum eisen voor persoonsgerichte zorg. De waarden 

die in dit paradigma hoog in het vaandel staan zijn nauwkeurigheid en verantwoording 

afleggen. 

 

Wetenschapsfilosofie 

Het Empirie Paradigma verbinden wij met het zogenoemde positivisme. Het doel van de 

wetenschap is verklaren, voorspellen en controleren. Zij doet dat door middel van 

verifieerbaar bewijs, dat door wetenschappelijke dataverzameling is verkregen. Objectieve 

oordeelsvorming bestaat. Wetenschap is evidence based. Een oordeel dat wordt geveld, is in 

principe definitief. De beoordelaar meet immers op basis van een vastgelegde standaard, 

waarvan de waarden zijn vastgelegd in een standaardmeetmethode. Het oordeel van 

empirisch meten is definitief, het is een kwestie van ja of nee, goed of fout, voldoet of 

voldoet niet op basis van harde cijfers. We kiezen voor het begrip empirie mede omdat het 

empirisme als filosofische stroming stelt dat kennis uit de ervaring voortkomt, iets dat juist 

vaak in verband wordt gebracht met het begrip kwaliteit.  

 

Opdracht: waar zie je het empirieparadigma in de Master KM? 

 

Visie op kwaliteitskunde 

Het gaat hier om “meten is weten”. Het Empirie Paradigma is voor Pietjes Precies, die het 

naadje van de kous willen weten; specialisten op het gebied van statistiek, cijferaars, 

rekenmeesters. Hier maakt men met name gebruik van kennis uit de wiskunde. Het meten, 

straffen en belonen past in de “era 2”, die Berwick (2016) beschrijft in de ontwikkeling van 

zorg.  De manier van denken in dit paradigma is Angelsaksisch, het gaat om shareholder 

value. De rol van de kwaliteitskundige is metingen te doen, interne audits te houden en 

afwijkingen te rapporteren. Interne auditoren hebben de rol de maat op te nemen, de diagnose 

te stellen. Het risico van deze manier van doen is bureaucratie of rigiditeit.  

 

Vertegenwoordigers 

Een belangrijke, zo niet de belangrijkste grondlegger van de kwaliteitskunde was de al 

genoemde Walter Shewart. Hij gaf niet alleen een wetenschappelijke basis, aan de 

kwaliteitskunde, maar introduceerde ook het gebruik van de statistiek. Sinds Shewhart is 

statistiek een vast onderdeel van de kwaliteitskunde geworden, zoals dat vandaag de dag is 

terug te vinden in een aanpak als Six Sigma.  

 

Instrumenten  

Met behulp van statistiek kunnen we het productieproces beheersen. Instrumenten daartoe 

zijn control charts, Statistical Process Control. Variatiereductie is ook een van de principes 

van Six Sigma.  Een PDCA-cyclus waarbij 80% van de tijd en energie besteed wordt aan 

checking past in dit paradigma. Ook bij strategie ligt de nadruk op meten, bijvoorbeeld met 

behulp van performance indicators. Als model past de oude ISO9001:1987 standaard in deze 

denkwijze. 

 

https://www.gu.se/en/gpcc/recording-and-slides-from-webinar-about-european-standard-for-patient-participation-in-person-centred-care
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis
http://www.myriamlieskamp.nl/wp-content/uploads/2011/05/Een-korte-vergelijking-van-het-Scandinavisch-1.pdf
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Organisatieprincipes 

Organisaties in dit paradigma zijn hiërarchisch.  Leiderschap is directief. De metafoor voor 

een dergelijke organisatie is de machine (Morgan,1997). De kwaliteitsfunctie is een 

staffunctie, meestal hangend onder de productiemanager.  

 
 
Zappa als dirigent 

 
We hebben het in dit boek meerdere malen over Frank Zappa (1940 – 1993). Hij was een 

Amerikaanse componist, die beroemd werd als rockster. Zappa was een hiërarchisch leider over 

zijn bandleden. Hij nam ze aan en ontsloeg ze wanneer het hem uitkwam, soms tot grote frustratie 

van de musici.  

Hij noteerde al zijn muziek op papier en dat was zijn wet. Elke noot moest zo gespeeld, als hij was 

bedoeld. Hij liet zijn band dan ook dagen repeteren voor ze op tournee gingen. Ook tijdens 

concerten was hij de leider. Beroemd zijn de opnames waar hij zijn bandleden aanwijzingen geeft 

als een dirigent van een orkest.  

 

“The United States is a notion of laws:  badly written and randomly enforced” 

Frank Zappa 
 

Spiritualiteit 

Atheïsme past bij het Paradigma van de Empirie. God, Allah, hemel, hel bestaan niet, want 

zij zijn niet zichtbaar, meetbaar. Het is wat het is, en niet meer dan dat. 

 

Kunst 

Gelijk met de discussies over empirie en rationalisme kwam het realisme op, een stroming in 

de 19e-eeuwse beeldende kunst, theater, muziek  en literatuur, waarin gestreefd werd naar het 

weergeven van de (maatschappelijke) werkelijkheid. Het “Vissersmeisje” (1874) door Ilja 

Repin, is een mooi voorbeeld van realistische schilderkunst net als de grote symfonische 

gedichten en velen zullen daar de kwalificatie “echte kwaliteit” aan willen geven. Het 

reaisme probeert de werkelijkheid zo exact mogelijk weer te geven. We zien verder in de 

moderne elektronische dancemuziek elementen van het Paradigma van de Empirie. Trance is 

een ondersoort van dance waarin de nadruk op de melodie en de euforische sfeer ligt. Een 

trancenummer begint vaak met een eentonige beat, en na verloop van tijd komt er steeds meer 

percussie en melodie bij. In het midden van de plaat is dan een break, die toewerkt naar een 

climax. Het aantal beats per minuut ligt meestal tussen de 125 en 150. Progressive trance 

onderscheidt zich daarvan door een lager tempo (minder beats per minuut) en een meestal 

lange, dromerige opbouw.Bij hardcore house  en  speedcore is het aantal beats per minuut 

juist weer een stuk hoger, dat kan tussen de 170 en soms wel 300 liggen. De computer zorgt 

ervoor, dat je binnen deze meetbare eenheden blijft (als je dat wilt). 

 

In tabel 5 beschrijven we een casus. In tabel 6 een samenvatting van de kenmerken. 

 

Tabel 5.  Casus Empirieparadigma 

 

CASUS: Het Empirie Paradigma in een Ziekenhuis  

 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft in 2014 een nota uitgebracht Kwaliteit 

op de Kaart. Daarin staat beschreven hoe ziekenhuizen hun kwaliteit moeten rapporteren. 

Onderstaande tekst bevat delen uit het document. 

https://www.youtube.com/watch?v=8_ApXjLB00o&t=14s
https://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldende_kunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(kunstvorm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(wereld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ilja_Repin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ilja_Repin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardcore_house
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speedcore
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De ziekenhuiszorg in Nederland behoort tot de top van Europa. De kwaliteit van zorg is 

hoog, de toegang tot de gezondheidszorg is goed en de zorg is betaalbaar in vergelijking 

met West-Europese landen. Om deze toppositie te behouden, is het registreren en 

monitoren van de kwaliteit van ziekenhuizen erg belangrijk. Deze kwaliteitsinformatie 

gebruiken ziekenhuizen om te verbeteren, want ruimte om te verbeteren is er altijd. 

Kwaliteitsinformatie is niet alleen belangrijk voor ziekenhuizen, maar ook voorpatiënten, 

zorgverzekeraars, toezichthouders en overheid. Zichtbaarheid van kwaliteit is daarom een 

speerpunt van de ziekenhuisbranche. 

Nederlandse ziekenhuizen maken kwaliteit zichtbaar via ruim 3.400 vragen vanuit het 

programma Zichtbare Zorg en de basisset kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ). Afgelopen vijf jaar is het aantal verplichte indicatoren waarover 

ziekenhuizen gegevens moeten aanleveren vertienvoudigd. Ziekenhuizen leveren vooral 

gegevens over de twee kwaliteitsaspecten structuur en proces: in 2012 samen 96% van de 

verplichte indicatoren. Een hoge score op een structuur- of procesindicator houdt in dat de 

kans opeen goed resultaat toeneemt. Vaak worden structuur- en procesindicatoren in de 

loop der jaren minder onderscheidend, doordat steeds meer ziekenhuizen hun structuur en 

proces op orde krijgen. Het resultaat telt en daarom is het van belang om juist de uitkomst 

van zorg zichtbaar te maken. Het aantal metingen van uitkomsten in de Zichtbare Zorg 

Ziekenhuizen en IGZ indicatorsets is de afgelopen jaren toegenomen van 9 

uitkomstindicatoren in 2008 naar 140 in 2012. Centraal staat evidence. De NVZ streeft de 

komende jaren naar een groter aandeel uitkomstindicatoren die bovendien betrouwbaar en 

valide zijn.  

 

(Vijf jaar later verschijnt “Blijk van Vertrouwen”, een notitie van de Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving (2019). Daarin wordt aangegeven dat in de 

verantwoording te veel sprake is van versmalling van waarden op basis van meetbare 

standaarden, dat het teveel gaat om meten, vergelijken en openbaar maken en te weinig 

over het samen komen tot gedeelde principes). 
 

 

Het empirie paradigma is samengevat in een schema (zie tabel 6.) 

 

Tabel 6. Samenvatting Empirie paradigma 

 

Empirie   

Metafoor  Het leger 

Wat is kwaliteit?  Quality is conformance to requirements 

(Crosby, 1979) 

Waarden  Nauwkeurigheid 

Verantwoording afleggen 

Wat is 

kwaliteitskunde? 

Control Kwaliteitscontrole, 

Wiskunde/statistiek 

 

Wetenschapsfilosofie  Positivisme 

 Oordeelsvorming Objectief, evidence based 

 Oordeel Definitief 

 Beoordelaar Meet op basis van vastgelegde standaard 

 Waarde Vastgelegd in standaardmeetmethode 

Visie op 

kwaliteitskunde 

Visie op meten Meten is weten 

 Generatie van kwaliteitsmanagement 

(Foster & Jonker, 2003) 

Eerste generatie: meten. 

https://www.youtube.com/watch?v=UMLtkp4AFkc
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3.3. Het Referentie Paradigma  

 

 
Afbeelding 2: Corona betekent protocollen 

 

 

 Berwick (2016) Era 2 

 Wijze van beoordelen Objectief 

 Wijze van denken Angelsaksisch, shareholder value 

 Rol kwaliteitskundige Rekenmeesters, cijferaars, kritische 

onafhankelijke mensen, interne auditoren 

 Rol van de auditor Diagnose stellen (Roozendaal (2021) 

 Risico Bureaucratie, rigiditeit 

Vertegenwoordigers  Shewhart 

 

Instrumenten (vbd)  Toolbox SPC, Gauss normaalverdeling, Control charts, 

6Sigma; 

PDCA met nadruk op Check 

Strategie is vooral meten met bijv.  performance 

indicators 

 Model ISO9001:1987 

Organisatieprincipes  Hiërarchisch,  

Directief leiderschap 

Organisatiemetafoor: Machine 

 

Spiritualiteit  Atheisme 

Kunst  Realisme  

Dance muziek 
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Inleiding 

De denkers uit de inleiding van dit hoofdstuk kennen alle een paradigma, dat gekenmerkt 

wordt door het streven naar succes (Beck and Cowan, 1996; Laloux, 2015), dat 

intersubjectief is (Wilber, 2000), dat zich richt naar een norm of model (Vinkenburg, 2007), 

dat is gericht is op voortdurende verbetering (Jouslin de Noray, 2004) of stapsgewijze 

verbetering (Shiba en Walden, 2006); dat extern op beheersing is gericht (Quinn/Hardjono 

1995) en op structuren (Sqeme in de beschrijving van Van Oosten, 2008). Beck en Cowen 

geven deze lens de kleur oranje. In de kleuren van De Caluwé (1998) vind je het 

referentieparadigma niet 1 op 1 terug. Het heeft elementen van geel (denken in macht, alles 

op papier), maar ook van rood (samenwerken en communiceren).  

De metafoor voor dit paradigma is de vraagbaak van Google Home. 

 

Wat is kwaliteit? 

Het woord “referentie” zegt al dat er in dit paradigma ‘verwezen’ wordt. Men accepteert dat 

kwaliteit niet te definiëren is en als alternatief wordt verwezen naar een model. De latere ISO 

9000 serie, de Malcolm Baldrige Award Criteria, het European Business Excellence (EFQM) 

model en het INK-managementmodel zijn hier sprekende voorbeelden van. Kwaliteit (van 

een organisatie) is dan de mate waarin aan dat referentiekader wordt voldaan. De definitie 

van kwaliteit in het Paradigma van de Referentie is ‘fitness for use’ (Juran, 1992). 

De waarden die passen bij het empirisch paradigma zijn succes en verbeteren. 

 

 

 

Wat is kwaliteitskunde? 

In het Referentie wordt kwaliteit vastgesteld op basis van voldoen aan een norm. Niet alles is 

langs de meetlat van gestandaardiseerde internationale meeteenheden, zoals het metrisch 

stelsel (meter, kilogram, seconde, ampère) te meten, of misschien wel, maar dan geeft het niet 

in essentie aan wat het voorwerp, de entiteit, voor staat. Schoonheid, liefde, wijsheid, 

vertrouwen zijn daar voorbeelden van, maar evenzo goed de kwaliteit van een organisatie. De 

reden kan zijn dat er geen geschikte internationaal gestandaardiseerde meeteenheden zijn, of 

dat de entiteit gekenmerkt wordt door een complex van eenheden waarvan enkele moreel of 

bewust subjectief bepaald worden en “Over smaak valt niet te twisten”.  De gekozen 

oplossing is de introductie van een referentiekader, een norm of model, waarin of criteria 

(MBNQA) of aandachtsgebieden, areas to address (EFQM-model) worden genoemd . 

Kwaliteitskunde = kwaliteitsmanagement. Hoewel het voor managers een aantrekkelijke 

gedachte is managementtaken onder te brengen bij stafdiensten, staat dat opgespannen voet 

met het concept dat het gaat om de ‘kwaliteit van de organisatie’. Een verantwoordelijkheid 

die toch niet gedelegeerd zou moet worden.  

 

 
Frank Zappa over ‘Treating dandruff by decapitation”. 

 

In mei 1985 startten twee organisaties in de Verenigde Staten (de Parent’s Music Resource Centre 

(PMRC) en de National Parent’s Association (NPTA) een debat met de Recording Industry 

Association of America (RIAA) over ‘de bescherming van onze kinderen tegenover seksueel of 

gewelddadig getinte muziekteksten’. De PMRC stelt oorspronkelijk voor dat de muziekindustrie 

een beoordelingssysteem aanvaardt zoals gebruikt bij de beoordeling van films.  In augustus 1985 

antwoordt de RIAA dat ze bereid is expliciete liedteksten van een ‘label’ te voorzien. Elke 

platenmaatschappij zou zelf moeten bepalen op basis van welke standaarden het label zou worden 

verstrekt. De PMRC doet een aanbeveling een panel van vertegenwoordigers van de klant en van 

de industrie samen te stellen om samen normen voor het Parents Advisory Label (PAL) te 
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ontwikkelen. In 1990 is ongeveer een derde van de staten in de VS ontevreden over de 

zelfregulerende activiteiten van de muziekindustrie. In 1999 verzoekt de toenmalige president van 

de VS, Bill Clinton, de Federal Trade Commission (FTC) en het Department of Justice een 

onderzoek te doen of de film-, muziek- en spelletjesindustrie marketing bedrijft voor producten met 

gewelddadige inhoud aan jongeren. Uit het onderzoek komt naar voren, dat er geen uniforme norm 

is, de beslissingen subjectief, geen van de platenmaatschappij heeft geschreven beleid of 

protocollen.  

Een aantal musici reageert op het ratings- en labelingsysteem door acties. NOFX bracht in 1987 een 

EP uit met de titel “The PMRC can suck on this”. Pistol Grip in 2001 een liedje met de titel “Fuck 

the PMRC”. Rage Against the Machine protesteert op 18 juli 1993 tegen de PMRC door naakt op 

het podium te verschijnen met hun monden beplakt met tape en de letters PMRC op hun borst 

geschilderd. John Denver praat over censorship. Ook Frank Zappa reageert: “It is my 

understanding that in law First Amendment issues are decided with a preference of the least 
restrictive alternative. In this context, the PMRC demands are the equivalent of treating dandruff 

by decapitation” (Zappa & Occhiogrosso, 1989, p.268). Hij verzucht tevens dat niet alle 

belanghebbenden zijn geraadpleegd, enkel de muziekindustrie en ouders van kinderen” “Will the 
artists ever get back in control?” (Zappa & Ochiogrosso, 1989, p. 291). 

 

Progress is not possible without deviation from the norm 

Frank Zappa 

 

 

 

Wetenschapsfilosofie 

Men kan het referentieparadigma typeren als ‘sociaal constructivisme’, een stroming die het 

leerproces ziet als een actief proces van kennisverwerving, waarbij de kennis ontstaat en 

gedeeld wordt met anderen. Een van de principes is dat leren een proces is van kennis 

construeren. Daarbij bouwt men verder op de aanwezige kennis. Doel van wetenschap is 

begrijpen en reconstrueren. Kwantitatieve en kwalitatieve methoden worden gebruikt. 

Aan het sociaal constructivisme is ook de term intersubjectiviteit te verbinden, een gruwel in 

de ogen van de aanhangers van het empirie paradigma. Het oordeel of iets voldoet aan de 

norm of standaard, of iets het model volgt, is niet de (subjectieve) mening van een persoon, 

hoe deskundig ook, maar de gedeelde opvatting van meerderen bij voorkeur met 

verschillende deskundigheden als bagage.  De wetenschap is theory based. De beoordelaar is 

vaak een derde partij, die op basis van kennis een breder geaccepteerd oordeel kan geven. 

Een oordeel dat wordt geveld, is geen absoluut ja/nee, maar – in principe – wel een vast 

oordeel. De waarde is verankerd in een model. Bij het auditen met behulp van het EFQM, 

INK of JCI is dat herkenbaar. In tabel 8 een casus. 

 

Opdracht: Waar zie je het referentieparadigma in de Master KM?  

 

 

Visie op kwaliteitskunde 

Meten blijft belangrijk, maar hier is meten beoordelen of voldaan wordt aan het 

referentiekader. Bij het paradigma van de referentie is geen sprake van een absoluut ja of nee, 

zoals bij de empirie, maar ligt het oordeel wel vast. Een derde partij kan op basis van kennis 

een breder geaccepteerd oordeel vormen. In de tjjdperken in de zorg van Berwick (2016) is 

dit era 3: improvement science, less inspection, more civility. 

De manier van denken is Rijnlands, het gaat om stakeholder value. De rol van de 

kwaliteitskundige is degene die de kwaliteit in de organisatie voortdurend wil verbeteren met 

http://wij-leren.nl/sociaal-constructivisme.php
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behulp van het gekozen model ten bate van de klant. De auditor in dit paradigma doet een 

gapanalyse op systeemniveau. Het referentiemodel of de norm staat centraal.  

Het risico van deze manier van kwaliteitskunde bedrijven is, dat je niet alleen klant gericht, 

maar klantgezwicht gaat werken. Dat is niet altijd gewenst, zelfs uiteindelijk niet altijd het 

beste voor de klant. (Denk bijvoorbeeld aan een de klant van een cipier, politie-agent, soms 

de chirurg of psychiater).  

 

Vertegenwoordigers 

Juran (1981), we noemden hem al, valt in dit paradigma. Deming wordt meestal tot dit 

paradigma gerekend, vanwege het feit dat hij het Plan-Do-Check-Act-model ontwikkelde, 

een iteratief model met vier stappen om continu verbetering in een organisatie te realiseren. 

We komen later nog terug op de plaats van Deming in de paradigma’s. 

 

Instrumenten 

Er wordt gewerkt met instrumenten als zelfevaluatie, de originele PDCA-cyclus, de Business 

Balanced Score Card. Voor strategie en beleid wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het 

klassieke model van Berenschot. Centraal staan in het algemeen modellen als referentiekader, 

zoals: het EFQM-model, ISO9001:2015, de Malcolm Baldrige Award.  Ook accreditatie-

systemen vallen onder dit paradigma, zoals dat van de Joint Commission International, HKZ, 

NVAO, NIAZ.   Overigens hebben Carter & Swanwick (2006) hebben onderzoek gedaan 

naar de afname van de populariteit van het EFQM-model en komen tot de conclusie dat het 

idee an sich van een Model zijn beloop gehad heeft en dat we verder moeten met achterlating 

van een verzameling good practices voor volgende generaties managers om te gebruiken.) 

 

Organisatieprincipes  

Organisaties in dit paradigma hebben een lijn-staf structuur. Leiderschap is coachend. De 

organisatie metafoor die hierbij past is die van de organisatie als cultuur (Morgan,1997).  

 

Spiritualiteit 

Moslims, Jodendom, Christenen behoren tot dit paradigma. De koran, de Torah of de Bijbel 

vormt de wet, waaraan men moet gehoorzamen. Men moet bijvoorbeeld 5 maal per dag 

bidden of elke zondag naar de kerk.   

 

Kunst 

In de schilderkunst zouden we willen verwijzen naar het religieus realisme zoals ‘iconen’. 

Een icoon staat voor een getrouwe weergave van het prototype, op basis van een vastgestelde 

norm/richtlijn. De Griekse tragedie kent strakke richtlijnen waaraan deze moet voldoen.  Elke 

tragedie had dezelfde kenmerken: eenheid van plaats, tijd en handeling. In de proloog werd 

verteld wat er vooraf was gebeurd en in de epiloog werd verteld hoe het verder zou aflopen. 

Er was altijd een koor dat tussen de scènes door een koorlied zong. Elke toneelschrijver hield 

zich aan deze dwingende conventies. In de vroeg-Middeleeuwse roman streefde men nog 

steeds niet naar originaliteit, maar was kopiëren van anderen gebruikelijk. Ook in de 

klassieke muziek bestaan veel conventies, normen waaraan men zich diende te houden. Zo 

telde de klassieke symfonie vier delen; een sonate bestaat uit expositie, doorwerking en 

reprise; een strijkkwartet bestaat uit twee violen, een altviool en een violoncello. Na de 

Middeleeuwen werd in de renaissance de vrijheid van de kunstenaar veel groter dan 

voorheen. Wel moest deze zich toch conformeren aan globale richtlijnen, zoals die er zijn 

voor het schrijven van sonnetten of 17e -eeuwse blijspelen.  

 

Tabel 7. beschrijft een casus in het referentieparadigma. 

https://managementmodellensite.nl/berenschot/#.YFsV8y1Q3Sg
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Tabel 7: Casus referentieparadigma. 

 

Verpleeghuis X te Y werkt met het INK-management model als systematiek voor hun 

kwaliteitszorgsysteem en als kapstok voor hun jaarverslag. Elke vijf jaar wordt een strategienota 

geschreven. Daarvoor wordt het klassieke schema van Berenschot gebruikt. Een onderdeel daarvan 

is de SWOT-analyse. Daarbij wordt in de interne analyse het 5-krachtenmodel van Porter 

toegepast. Medewerkers worden bevraagd via de Klaag- en Jubelmuur. Voor de externe analyse 

wordt een stakeholdersanalyse en PESTLE onderzoek gedaan. Het resultaat wordt samengevat in 

een confrontatiematrix, waaruit de belangrijkste strategische doelstellingen worden gekozen,  

SMARTER geformuleerd en weergegeven in een organisatie specifieke Balanced Scorecard. Deze 

worden elk kwartaal opgevolgd met behulp van de PDCA-cirkel.  

 

 

Tabel 8 geef een samenvatting van het referentieparadigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8: Samenvatting Referentieparadigma  

Referentie   

Metafoor  Google Home 

Wat is kwaliteit?  Quality is fitness for use (Juran, 1981) 

Waarden  Succes 

Verbetering 

Wat is 

kwaliteitskunde? 

Voortdurende 

verbetering 

Kwaliteitsmanagement 

Bedrijfskunde 

Wetenschaps- 

filosofie 

 Sociaal-constructivisme 

 Oordeelsvorming Intersubjectief, theory based 

 Oordeel Geen absoluut ja/nee, wel vast 

 Beoordelaar Derde partij, die op basis van kennis een breder 

geaccepteerd oordeel kan geven,  

 Waarde Verankerd in een model. 

Visie op 

kwaliteitskunde 

Visie op meten Wat niet te meten valt, is niet te managen (INK), maar 

het gaat om beoordelen aan de hand van modellen 

 Berwick (2016) Era 3 

 Wijze van beoordelen Intersubjectief 

 Wijze van denken Rijnlands, stakeholder value 

 Rol kwaliteitskundige Bestuurders en managers die de kwaliteit van hun 

organisatie willen beoordelen én daarbij vertrouwen op 

een model. 

 Rol auditor Gapanalyse op systeemniveau. Het referentiemodel of de 

norm staat centraal. Systeemaudit en compliance 

(Roozendaal, 2021). 

 Risico Klantgezwicht, modelmoeheid 

Vertegenwoordigers  Juran, Deming 

Instrumenten (vbd) Toolbox Zelfevaluatie, de PDCA-cyclus, Business Balanced 

Score Card, klassieke strategievorming van Berenschot. 

 Modellen EFQM, ISO9001:2015, 

http://www.ink.nl/
https://managementmodellensite.nl/berenschot/#.YIpgBi0RrSg
https://managementmodellensite.nl/swot-analyse/
https://www.illustratief.org/faciliteren/brainstormen-met-een-klaag-en-jubelmuur/
https://www.illustratief.org/faciliteren/brainstormen-met-een-klaag-en-jubelmuur/
https://www.agile4all.nl/wat-is-een-pestle-analyse/
https://www.strategischmarketingplan.com/swot-analyse/confrontatiematrix/
http://www.zinspiratie.nl/coaching/doelen-smart-formuleren/
https://managementmodellensite.nl/balanced-score-card/#.YIpjOS0RrSg
https://managementmodellensite.nl/pdca-cyclus/
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3.4.  Het Reflectie Paradigma  

 

 
Afbeelding 3: Corona betekent eenzaamheid  

 

Malcolm Baldrige Award 

Accreditaties:  JCI, NIAZ, HKZ, NVAO 

Kolb (1984): converger 

Organisatieprincipes  Lijn-staf model 

Coachend leiderschap 

Organisatiemetafoor: Cultuur 

Spiritualiteit  Moslims, Jodendom, Christendom 

Kunst  Conventies in de kunst 

Renaissance: sonnet 

17e eeuwse Komedie 

Religieus realisme/ iconen 
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Inleiding 

Niet alle denkers uit de inleiding van dit hoofdstuk kennen een reflectief paradigma. Het is 

beschreven door Vinkenburg (2006). We zien bij Beck en Cowan (1996) een paradigma 

gebaseerd op Human Bond, dat hier enigszins aan gerelateerd is en de kleur groen heeft. Bij 

De Caluwé (1998) zou dit reflectieparadigma het meest overeenkomen met het witte denken: 

filosofisch, zelf kiezen, intuïtie en verantwoordelijkheid. Bij Wilber (2000) past het in het 

subjectieve domein. Bij Quinn/Hardjono gaat het dan om intern, gericht op verandering. Bij 

Sqeme in de beschrijving van Van Oosten, 2008 is het de constitutie/ blauwdruk.  Jouslin de 

Noray (2004) evenals Shiba en Walden (2006) noemen dit paradigma niet.   

Een metafoor voor dit paradigma is de denker van Rodin. 

 

Wat is kwaliteit? 

Het woordenboek geeft bij “reflectie’: beschouwend, bespiegelend, nadenkend. Er wordt ook 

een verband gelegd met introspectie en met reflectief luisteren, een techniek waarmee je 

begrip toont, en tegelijk snelheid en diepgang in een gesprek brengt. De definitie van 

kwaliteit in het Paradigma van de Reflectie is vergelijkbaar met de uitspraak “Beauty lies in 

the eyes of the beholder”(Hungerford 1878).  
De waarden die in het reflectieparadigma hoog op de lijst staan zijn professionaliteit en  

integriteit.  

 

 
 

Frank Zappa over integriteit en Trump 

 

 

Some scientists claim that hydrogen, because it is so plentiful, is the basic 

building block of the universe. I dispute that. I say there is more stupidity than 

hydrogen, and that is the basic building block of the universe. 

Frank Zappa 
 

 

Wat is kwaliteitskunde? 

De naam ‘Reflectie Paradigma’ is afgeleid van de ‘Reflectieve School’ (Vinkenburg, 2006). 

Dit paradigma beziet kwaliteitsverbetering als een veranderingsproces en probeert daarbij 

geen normatief standpunt in te nemen. Zij zegt dus niet hoe het moet, maar stelt steeds de 

vraag: “Waarom gaat het (niet) goed?”. De essentie van dit proces is samen met anderen 



 26 

kritisch kijken naar het eigen handelen, om dit vervolgens te verbeteren. Ook geldt hier de 

vraag: “Wat vind je er nu eigenlijk zelf van?” Ethische en esthetische opvattingen krijgen 

hier alle ruimte. “Het zal wel kloppen dat het voldoet aan alle eisen, maar ik vind het gewoon 

niet mooi”.  

De kwaliteitskunde is geen kwaliteitscontrole of kwaliteitsmanagement, maar kwaliteitszorg. 

Kwaliteitsverbetering is een veranderproces.  Het gaat erom individuele waarheids-

bevindingen te verbinden. De rol van de kwaliteitsmedewerker is die van de nar of de hofnar. 

De hofnar is min of meer ‘machteloos’, maar kan daardoor wel lastige vragen stellen.  

 

Wetenschapsfilosofie 

De wetenschapsfilosofie die bij dit paradigma past is het subjectivisme en de kritische 

theorie. De wetenschap is expert based. Kennis heeft waarde voor iets of iemand en kan 

daarom niet als iets neutraals worden gezien. Doel van wetenschap is kritiek en transformatie. 

Gebruik wordt gemaakt van reflecties, viewpoints, perspectives en editorials.  

Oordeelsvorming is subjectief. Er is uiteindelijk een oordeel, maar dat geldt alleen voor de 

waarnemer, voor de expert(s). Voor een voorbeeld zie tabel 11. 

 

Opdracht: Waar zie je het reflectieparadigma in de Master KM ? 

 

 

Visie op kwaliteitskunde 

Het adagium van het reflectieparadigma ten opzichte van meten is, dat “wie meet, nog niets 

weet”. Pirsig (1974) stelt dat het begrip kwaliteit niet bestaat, maar ontstaat, en wel – naar 

zijn mening– door middel van een reflexief proces (plan, do, check, act). Bij het Paradigma 

van de Referentie was de beoordeling intersubjectief en de waarden waren verankerd in een 

model, bij het Paradigma van de Reflectie staan ook de waarden zelf weer ter discussie. In 

termen van de tijdperken van Berwick (2016) spreken we over era 1: de kern van een 

medische, zichzelf regulerende professie, zoals het allemaal begon. Deze manier van denken 

heeft Oosterse invloeden, er is ruimte voor spiritualiteit. De rol van de kwaliteitskundige is 

samen met andere professionals kritisch leren kijken naar het eigen handelen, coach, 

therapeut, mediator, vriend of hofnar. De auditor stelt een diagnose op basis van ‘soft 

controls’ (Roozendaal, 2021). Het risico van deze manier van denken is, dat de reflecterende 

professional te zweverig of te arrogant wordt (zie bijvoorbeeld Kemenade (2015) over de 

arrogantie van het Westerse kwaliteitsdenken). 

 

Vertegenwoordigers 

De Amerikaanse filosoof Dewey (1859-1952) kan (deels) aan het Paradigma van Reflectie 

worden verbonden vanwege zijn proces van ´intellectie´, dat is het proces van redeneren, dat 

mensen nodig hebben als hun principe van actie of opvatting onsuccesvol is gebleken en ze 

de situatie weer meester willen worden.  Een standaardwerk over reflectie is geschreven door 

Schön (1983) met als titel ‘The Reflective Practitioner’. Daarin onderscheidt hij: reflection-

in-action van reflection-on-action en reflection on reflection-on-action. Het Paradigma van de 

Reflectie promoot alle drie deze vormen.  

 

Instrumenten 

In 1993 wijzigde Deming de PDCA-cyclus in PDSA, door check te vervangen door study. Hij 

vond het woord ‘check’ te veel verwijzen naar een vorm van control, terwijl hij analyse, 

reflectie, studie van de processen bedoelde. Dat past in dit paradigma. Met name het gesprek 

is een instrument dat past bij het reflectie paradigma. Het is een groepsgesprek over een 

fundamentele, liefst filosofische, vraag. Ook voor strategievorming wordt vooral een goed 
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gesprek gevoerd, het management gaat een weekeind de hei op, doet een SWOT-analyse en 

komt terug met een aantal strategische doelen voor de komende jaren. We noemen speciaal 

kwaliteitskringen als belangrijk instrument hier. Kwaliteitskringen zijn een probleemgerichte 

en methodische vorm van werkoverleg, met als doel een zodanige samenwerking tot stand te 

brengen, dat het creatieve en innovatieve vermogen van de medewerkers kansen krijgt en 

wordt benut. Kwaliteitskringen zijn ontstaan in Japan en hebben een belangrijke rol gespeeld 

bij de verbetering van de Japanse productkwaliteit en productiviteit in de jaren 60. De 

deelnemers gaan daarbij gezamenlijk op zoek naar een antwoord op die vraag, Daarbij kan 

het (groeps)reflectiegesprek volgens de methode van Korthagen et al. (2002) worden 

gebruikt. (5.1).  Een ander voorbeeld is het vertellen van verhalen (5.2). Daarnaast zien we 

een relatie tussen dit reflectieparadigma en mindfulness, zoals dat door Kabat-Zinn (1994, 

2016) is gedefinieerd als: ‘the awareness that arises through paying attention, on purpose, 

in the present moment, non-judgementally’.  Zie voor twee instrumenten vanuit 

mindfulness die kunnen bijdragen aan het reflectie-paradigma paragraaf 5.3. . We 

beschrijven verder reflexive monitoring (5.4) en time out (5.5). Sinek’s gouden cirkel past in 

deze toolbox. Hij gaat op zoek naar het waarom achter de hoe en de wat. Dat past op zijn 

beurt weer bij de ideeën van Hart die samen met Buiting ervoor pleit dat organisaties ‘terug 

moeten naar de bedoeling.” In het reflectieve paradigm zijn tenslotte metaforen een sterk 

hulpmiddel, liever dan regels of modellen (5.7). Cynefin geeft geen stappenplan voor 

handelen in situaties van disorder, waar het reflectie paradigma past, anders dan 

onderzoeken wat er precies in de context aan de hand is.  

 

Organisatieprincipes  

Het Paradigma van de Reflectie past bij de metafoor voor organisaties als hersenen 

(Morgan,1997). Leiderschap is delegerend. Tabel 9 bevat een casus voor het 

reflectieparadigma. 

 
Tabel 9: CASUS: Reflectie Paradigma   
In de Nederlandse gezondheidszorg bestaat sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een 

kwaliteitsinstrument dat visitatie heet. Visitatie is ‘een intercollegiale doorlichting van de zorgverlening van 

de betreffende professional op locatie’. Visitatie werkt volgens de principes van peer review.  Het is dus een 

collegiale toetsing op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwelijkheid en deskundigheid. Het model is 

gestoeld op het leren van elkaar. Een visitatie is niet bedoeld om elkaar te controleren. Het gaat dus niet om 

het uitdelen van cijfers, maar vooral om elkaar een spiegel voor te houden en tips te geven. In de eerste jaren 

van het gebruik van het instrument was dat nog vrijwillig en zonder strakke protocollen of normen. Het werd 

met name gebruikt door beroepsverenigingen van medisch specialisten.  Eerste evaluaties waren positief, 

maar te vrijblijvend. De Nederlandse Verenging van Thoraxchirurgie bijvoorbeeld stelt: `Om meer 

uniformiteit te krijgen binnen de kwaliteitsvisitaties hebben enkele wetenschappelijke verenigingen, 

ondersteund door het CBO en onder auspiciën van de Orde voor medisch specialisten, in 2005 het instrument, 

´Concept Handboek Actualisatie Visitatiekader’ uitgebracht. In een later stadium werd visitatie door 

beroepsverenigingen van specialisten verplicht gesteld.  Met name Lombarts (2003) heeft zich sterk gemaakt 

voor verdere aanscherping van het systeem om tot betere aanbevelingen en daadwerkelijke 

kwaliteitsverbetering te kunnen komen en vrijblijvendheid en hobbyisme te voorkomen. 

Ook het Hoger Onderwijs in Nederland kende sinds de jaren negentig een visitatiesysteem. Op basis van 

hetzelfde principe van peer review werden bezoeken afgelegd aan hogescholen en universiteiten op 

programmaniveau. In aanvang was ook de kwaliteit sterk afhankelijk van de kwaliteit van de leden van de 

commissie. Het visitatiesysteem in het Hoger Onderwijs is mede daarom aangescherpt met een grote reeks 

normen, waaraan voldaan moest worden. In 2002 is het oude visitatiesysteem vervangen door een 

accreditatiesysteem. De vroege visitaties in gezondheidszorg en hoger onderwijs passen in het Paradigma van 

de Reflectie, deze zijn later vervangen door normen en een accreditatiesysteem, die passen in het Referentie 

Paradigma. 

 

 

Spiritualiteit 

https://www.ensie.nl/management-begrippenlijst/werkoverleg
https://www.ensie.nl/management-begrippenlijst/doel
https://www.youtube.com/watch?v=UuN9AIm0G4Y
https://www.youtube.com/watch?v=UuN9AIm0G4Y
https://www.youtube.com/watch?v=XNqKZybIdv4
https://www.youtube.com/watch?v=9fFxeuPfBf4
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Het Paradigma van de Reflectie kent geen religieuze instituties. Het spiritueel denken is 

individueel, subjectief, agnostisch zo men wil. De Remonstrantse Broederschap, de 

Doopsgezinden en misschien ook wel de Soefi-beweging passen hierbij. 

 

Kunst 

In de muziek kun je bij dit paradigma denken aan reflecties op verschillende uitvoeringen van 

eenzelfde stuk – de gymnopédies van Satie door Aldo Ciccolini en Reinbert de Leeuw. 

Het schilderij Scuola di Atene van Raphael uit 1511 verbeeldt de oude Griekse filosofie en 

haar beoefenaren.  In de schilderkunst, maar ook in de literatuur kan gedacht worden aan het 

existentialisme. Het werk van  Lucian Freud bijvoorbeeld wordt geduid als existentialisme in 

de schilderkunst. Met enige zekerheid kunnen Plato, Aristoteles, Socrates, Pythagoras, 

Euclides, Ptolemeus, Zoroaster, Raphael, Sodoma en Diogenes als vertegenwoordigers 

worden onderscheiden.  

 

Tabel 10 geeft een samenvatting van het reflectieparadigma  

 

 

 

 

Tabel 10 Samenvatting reflectieparadigma. 

 

Reflectie   

Metafoor  De denker van Rodin  

Wat is kwaliteit?  Quality is not a thing, it is an event (Pirsig) 

Kwaliteit is een gebeurtenis waarbij een 

gevoelige snaar wordt geraakt, en die 

bijdraagt aan de kwaliteit van leven. 

(Vinkenburg) 

Waarden  Professionaliteit 

Integriteit 

Wat is 

kwaliteitskunde? 

Professionalisme Verbinden van individuele 

waarheidsvindingen 

Kwaliteitszorg 

Veranderkunde 

Wetenschaps- 

filosofie 

 Subjectivisme 

 

 

Oordeelsvorming Subjectief, expert based 

 

 

Oordeel Er is uiteindelijk een oordeel. 

 Beoordelaar Het oordeel geldt alleen voor de 

waarnemer. 

 Waarde Waarden staan ook ter discussie. 

Visie op 

kwaliteitskunde 

Visie op meten “Wie meet, komt niets te weten”.  

 Berwick (2016) Era 1 

 Wijze van beoordelen Subjectief 

 Wijze van denken Oosters, ruimte voor spiritualiteit 

 Rol kwaliteitskundige Iedereen die, samen met anderen, kritisch 

wil (leren) kijken naar het eigen handelen 

en die een rol willen vervullen als coach, 

mediator, therapeut, vriend of … hofnar. 

(Roozendaal, 2021) 

 Rol van de auditor Stellen van diagnose op basis van ‘soft 

controls’ (Roozendaal, 2021) 
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3.4 Het Emergentie Paradigma  

 

 

Afbeelding 4: Corona betekent met zijn allen beren achter het raam zetten voor de kinderen 

 

Inleiding 

Vinkenburg erkent geen vierde paradigma. De andere denkers uit de inleiding van dit 

hoofdstuk kennen wel een paradigma dat gekenmerkt wordt door het concept ‘breakthrough’. 

(Jouslin de Noray, 2004, Shiba en Walden, 2006). Beck and Cowan, (1996) kennen er twee 

en maken onderscheid tussen Flex Flow (met de kleur geel) en Whole View (met de kleur 

turquoise).  Laloux (2015) combineert beide tot een (met de kleur ‘teal’).  Bij De Caluwé 

(1998) zou dit paradigma het dichtst benaderd worden met het groene denken: 

experimenteren, verbinden, leren = veranderen, maar ook elementen van witdrukdenken 

 Friedson (2001) De professional staat centraal. 

 Risico Arrogantie, zweverigheid 

Vertegenwoordigers  Dewey, Schön 

Instrumenten (vbd) Toolbox PDSA: met nadruk op Study in plaats van 

Check 

Heidagen voor strategievorming 

Kwaliteitskringen met groepsreflectie, 

(5.1),  

Verhalen (vertellen én beluisteren), (5.2.) 

Mindfulness (5.3) 

reflexive monitoring (5.4.) 

time out (5.5) 

Intervisie (5.6)  

Metaforen (6,5). 

 Modellen Reflectiecyclus van Korthagen et al. 

(2002) 

Organisatieprincipes  Adhocratie 

Delegerend leiderschap 

Organisatiemetafoor: hersenen 

Spiritualiteit  Soefi 

Kunst  Rafael 

Existentialisme 

https://www.ad.nl/binnenland/duizenden-knuffelberen-achter-de-ramen-voor-kinderen-die-een-ommetje-maken~a4a1adbf/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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passen hier (zoals zelforganisatie). Het paradigma is inter-objectief (Wilber, 2000), is extern, 

gericht op verandering (Quinn/Hardjono 1995) en op energie-uitwisseling gericht (Sqeme in 

de beschrijving van Van Oosten, 2008).  

Een metafoor voor dit paradigma is een zwerm spreeuwen. 

 

Wat is kwaliteit? 

Emergentie is een begrip dat centraal staat in de complexity theory. Het betreft de 

ontwikkeling van complexe georganiseerde systemen, die bepaalde eigenschappen vertonen 

die niet zichtbaar zijn door louter een reductie van hun samenstellende delen. 

Door  interactie  ontstaan eigenschappen, patronen, regelmatigheden en/of geheel 

nieuwe entiteiten. Emergentie is ook het proces waarbij nieuwe eigenschappen (novelties, 

innovations of inventions) ontstaan door de interactie tussen simpele, kleine entiteiten die 

deze eigenschappen niet bezitten, bij voorbeeld: de zelforganisatie van mieren. Heel veel 

mieren samen vertonen een collectieve intelligentie die individuele mieren niet 

bezitten. (Quantum Universe.nl). Obolensky (2014) definieert emergentie als “the way 

complex systems and patterns arise out of a multiplicity of relatively simple interactions” 

(p.13). In de schitterende woorden van Ablowitz (1939) zorgt emergentie voor the 

transformation of quantity into quality (p.3). 

Kwaliteit is dynamisch, niet alleen statisch, op een bepaald moment te meten. Kwaliteit is 

niet alleen relatief vanwege de haar kenmerkende subjectiviteit, maar ook vanwege de sector, 

haar verandering in de tijd (of juist niet) en context. Van kwaliteit kun je kenmerken 

aangeven, maar dan nog heb je haar niet te pakken. Kwaliteit laat zich niet in haar 

volledigheid beschrijven (Bobbink, 2012). Kwaliteit bestaat niet, maar ontstaat. Belangrijker 

dan te proberen kwaliteit te definiëren is het vaststellen van haar (maatschappelijke) 

functie/waarde. We verwezen al uitgebreid naar Robert Pirsig en zijn Zen and the Art of 

Motorcycle Maintenance (1974) en Lila (1991). Wij willen hier echter nog een keer op hem 

terugkomen. De ondertitel van het eerste boek is “An inquiry into values”, pas in het tweede 

boek komt hij echt aan ‘waarden’ toe. Zoals gemeld pleiten Kemenade et al. (2008), 

geïnspireerd door Pirsig, voor introductie van waarden in de discussie over de definitie van 

kwaliteit. Om te weten wat een persoon kwaliteit vindt, is het belangrijk te weten welke 

waarden deze voorstaat. Hetzelfde geldt voor een organisatie of een systeem. Waar gedrag en 

lichaamstaal de wijzen zijn waarop een persoon waarden krijgt aangeleerd, is dat de 

organisatiecultuur met haar afspraken en rituelen en procedures, die een werknemer de 

organisatiewaarden aanleert.  

We durven te stellen dat Pirsig lange tijd verkeerd begrepen is. Hij wordt met name geciteerd, 

als het erom gaat uit te drukken dat kwaliteit niet gedefinieerd kan worden. De hoofdpersoon 

uit het eerste boek worstelt dan ook met wat kwaliteit is. Zijn tweede boek Lila is echter veel 

concreter. Ook Pirsig (1991) zegt “Quality. Quality was value. They were the same thing” 

(o.c., p. 66/67). De waarden die bij het emergentieparadigma hoog in het vaandel staan zijn 

flexibiliteit en veranderingsbereidheid. 

 

Wat is kwaliteitskunde? 

Kwaliteitskunde in dit paradigma accepteert radicale innovatie van het object. De rol van de 

kwaliteitskundige is die van de change agent (Van Kemenade, 2011b), die open staat voor 

andere visies en modellen, zelfkritisch is en met anderen in dialoog wil gaan.  

Kwaliteitskunde gaat over het creëren van een kwaliteitscultuur in de organisatie, over 

consensus in het collectief. 

 

 

Wetenschapsfilosofie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_(wetenschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Interactie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Entiteit
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In aansluiting op de opmerking dat het emergentieparadigma eclectisch gebruik maakt van 

allerlei bestaande instrumenten, past de vaststelling dat met name het pragmatisme hierbij 

past; het wordt ook wel beschouwd als “the art of choosing proven methods that will 

optimize preferred outcomes”. Bij het doen van onderzoek wordt betrokkenheid van zowel de 

onderzoeker als belanghebbenden als essentieel gezien, het zogenoemd intern perspectief 

(uitgaan van het principe dat je niet niet kan interveniëren). Doel van wetenschap is interactie 

en co-creatie. Gebruik wordt gemaakt van creatieve dialoog, collaborative deliberation, 

actieonderzoek, participatory research. Het woord pragmatisme heeft in het Nederlands de 

connotatie praktisch, bruikbaar, nuttig. En dat wordt hier niet bedoeld. Op voorspraak van 

Rik Spann werd het het Emergentie Paradigma. Hij refereerde daarbij aan een element van de 

manier waarop jazzmuziek tot stand komt in verhouding tot minder op improvisatie 

gebaseerde muzikale praktijken, bijvoorbeeld bij een klassieke uitvoering door een 

symfonieorkest. Daarnaast verwees hij naar zijn eigen research, op het snijvlak van 

organisatiekunde, musicologie, kunstfilosofie, communicatieleer en moderne 

natuurwetenschap, waarbij de term emergentie zich steeds meer als sleutelbegrip blijkt te 

manifesteren.  

 

 

 

Zappa: “Ladies and gentlemen, it is audience participation time”. 
 

Zappa’s optredens werden steevast gekenmerkt door deelname van het publiek. Hij liet zijn 

fans graag meebewegen op de muziek, dirigeerde hen in ‘free dance’, haalde mensen uit 

het publiek op het podium. In feite co-creëerde hij met zijn bandleden en het publiek een 

onvergetelijke, unieke gebeurtenis, wat in die tijd een innovatie was.  Elk optreden was op 

zich een compositie. Anekdotisch is het voorval waar hij Amerikaanse mariniers in vol 

ornaat op het podium had, die tot hun schrik vervolgens een grote plastic (sex)pop te lijf 

gingen, alsof het een Vietnamese vijand was…    

“So, we had this idea we could show the audience what Marines were really like. I threw 

the doll to the Marines and said, “This is a gook baby…show us how we treat gooks in 

Vietnam.” And they tore that baby apart” (The Rolling Stone Interview, 20th July 1986 by 

Jerry Hopkins). 
 

The mind is like a parachute. It only works when it is open.  Frank Zappa 

 

 

De oordeelsvorming is inter-objectief, er zijn meerdere antwoorden mogelijk, meerdere 

scenario’s. De wetenschap is context based. Een oordeel is altijd voorlopig, de waarheid is 

niet absoluut. De beoordelaar kijkt met verschillende lenzen. De waarden zijn open. Tabel 14 

geeft een voorbeeld. 

 

Opdracht: Waar zie je het emergentieparadigma in de master KM?  

 

Visie op kwaliteitskunde 

Bij emergentie ligt de waarheid altijd in het midden en bestaan extreme uiteinden uiteindelijk 

niet. Iets is nooit goed of fout. Non-dualiteit is hier het uitgangspunt (boeddhisme) met 

hooguit ook een ideaal ver op de horizon (verlossing) waar veel wegen naar toe leiden en 

vooruitgang het streven is. Berwick (2016) kent dit tijdperk niet. 

De wijze van beoordelen van kwaliteit is intersubjectief maar gerelateerd aan de context; je 

zou dat inter-objectief kunnen noemen. Interessant in dat verband is de relatie tussen kwaliteit 
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en maatschappelijke context. De manier van denken heeft Scandinavische invloeden, sociale 

samenwerking en eerlijke verdeling, ruimte voor duurzaamheid. 

De rol van de kwaliteitsmedewerker is facilitator van de innovatie. Risico van deze manier 

van denken, is dat (toch) chaos ontstaat of vrijblijvendheid.  

 

Vertegenwoordigers 

We noemden al Dewey, die stelt, dat: “de waarheid is dat wat werkt”. En: “Het goede is dat 

wat werkt”. We noemden Deming’s PDSA cyclus bij het referentieparadigma. Deming heeft 

echter nooit normen voor kwaliteit geformuleerd en in die zin is hij ook niet echt een 

vertegenwoordiger van het Paradigma van de Referentie. Hij wilde niet verder gaan dan zijn 

bovenstaande veertien management principes, de ‘moeders’ van Deming, zoals geformuleerd 

in Out of the Crisis (tabel 11). 

 

 

 

 

 

 

Wij durven de stelling aan dat Deming vooral uitging van het emergentie paradigma en dat 

zijn ideeën in Japan zo aansloegen omdat het dicht ligt bij het Japanse (emergente) denken. 

Dit laatste zou ook weleens voor China kunnen gelden. De (kwaliteits-)wereld is 

gewaarschuwd.  

 

Tabel 11: Deming’s 14 key principles for management to follow 
 

1. Create constancy of purpose toward improvement of product and service, with the aim to 

become competitive and to stay in business, and to provide jobs. 

2. Adopt the new philosophy. We are in a new economic age. Western management must awaken 

to the challenge, must learn their responsibilities, and take on leadership for change. 

3. Cease dependence on inspection to achieve quality. Eliminate the need for inspection on a mass 

basis by building quality into the product in the first place. 

4. End the practice of awarding business on the basis of price tag. Instead, minimize total cost.  

5. Improve constantly and forever the system of production and service, to improve quality and 

productivity, and thus constantly decrease costs. 

6. Institute training on the job. 

7. Institute leadership. The aim of supervision should be to help people and machines and gadgets 

to do a better job. Supervision of management is in need of overhaul, as well as supervision of 

production workers. 

8. Drive out fear, so that everyone may work effectively for the company. 

9. Break down barriers between departments.  

10. Eliminate slogans, exhortations, and targets for the work force asking for zero defects and new 

levels of productivity.  

11. Remove barriers that rob the hourly worker of his right to pride of workmanship. The 

responsibility of supervisors must be changed from sheer numbers to quality. 

12. Remove barriers that rob people in management and in engineering of their right to pride of 

workmanship. This means, inter alia, abolishment of the annual or merit rating and of management 

by objective. 

13. Institute a vigorous program of education and self-improvement. 

14. Put everybody in the company to work to accomplish the transformation. The transformation is 

everybody’s job. 
Deming. W.E. (1986) Out of the crisis, MIT Press, Cambridge Mass. 

 

https://blog.deming.org/2015/09/create-constancy-of-purpose/
http://blog.deming.org/2012/11/inspection-is-too-late-the-quality-good-or-bad-is-already-in-the-product/
https://blog.deming.org/2016/06/minimize-total-cost/
http://management.curiouscatblog.net/2008/06/10/continual-improvement/
http://blog.deming.org/2016/03/institute-training-on-the-job/
http://blog.deming.org/2016/03/institute-leadership/
http://blog.deming.org/2013/02/where-there-is-fear-you-do-not-get-honest-figures/
https://blog.deming.org/2016/08/break-down-barriers-between-departments/
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Instrumenten 

Het Emergentieparadigma gebruikt eigenlijk geen ‘instrumenten’ vanwege de beperkte mate 

van beinvloedbaarheid van het innovatieproces. Maar achteraf bezien, kun je activiteiten 

herkennen als gedeelde waarden (8.2.1), Scenario denken (8.3.1), 3-Horizons (8.3.2), 

Appreciative Inquiry (8.3.3), Stakeholder analysis (8.4.1), Open Space technology (8.4.2), 

Dialoog (9.4.3), World Cafe (8.4.4). Collaborative deliberation (8.4.5), Deep Democracy 

(8.4.6), Rich pictures (8.5.1) Systeem archetypen (8.5.2), Experiment/improvisatie (8.6.1). 

We gaan hier uitgebreid op in in hoofdstuk 9.  Hier past de PDCA-cyclus niet meer, omdat 

deze te gepland en traag kan zijn. Eerder denken we aan: Reflect Act Reflect Act, zoals we 

kennen van de scrum-methode (8.6.2). Belangrijk element van deze instrumenten is dat ze 

iteratief worden ingezet. Ook in strategie en beleid moet een organisatie op zoek naar andere 

flexibeler vormen van strategievorming, zoals improvisatie, simple rules, minimale structuren 

(Pine e Cunha & Vieira da Cunha, 2006).  

 

 

Organisatieprincipes 

Het is organisatieprincipe is dat van een netwerk. Het kan worden voorgesteld als een flux, 

een stroom (Morgan, 1997). Een organisatie is dan onderdeel van het eb en vloed van de 

context als geheel en in staat zichzelf voort te brengen, te veranderen, vernieuwen. 

Leiderschap is gedeeld, collectief.  

 

Spiritualiteit 

Het Paradigma van de Emergentie heeft affiniteit met de Boeddhistische filosofie, maar ook 

met de geschriften van LaoTse over ‘tao’, de weg. Het Emergentie Paradigma sluit in 

tegenstelling tot het empirie paradigma het bestaan van een God niet uit. 

 

Kunst 

Het magisch realisme past in dit paradigma, dat is een richting in de kunst waarin een poging 

wordt gedaan de empirisch vaststelbare werkelijkheid te verbinden met een ‘andere’ of 

‘hogere’ werkelijkheid, nl. Die van een geestelijke of psychische orde. Niet alleen wordt 

getracht door een bepaalde weergave van de realiteit die hogere of psychische orde op te 

roepen, maar ook worden bewust metafysische verschijnselen verwerkt in een overigens 

nauw bij de realiteit aansluitende weergave. Voorbeelden zijn J.L. Borges, Nabokov, 

Nooteboom (De omweg naar Santiago). Het minimalistische theaterwerk van de latere 

Samuel Beckett.  

In architectuur kun je denken aan Gaudi. In de schilderkunst is het dubbelzinnige werk van 

Dali een mooi voorbeeld of het werk van Margritte met zijn “C’est ne pas une pipe” of The 

Lovers II. 

Improvisatie in de muziek, zoals in de jazz is een voorbeeld van dit paradigma. Je kunt ook 

denken aan Frank Zappa als componist, bijvoorbeeld van Civilization Phase III. “The 

album’s storyline was conceived via improvised dialogue involving a series of randomly 

chosen words, phrases and concepts, which included motors, pigs, ponies, dark 

water, nationalism, smoke, music, beer and personal isolation. The music was conceived as 

an opera pantomime, and is dark and ominous. The Ensemble Modern samples allowed the 

Synclavier to produce richer-sounding music than Zappa’s previous works using the 

machine, which produced the cruder-sounding music on albums such as Jazz from Hell”.  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Civilization_Phaze_III). 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nationalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Opera
https://en.wikipedia.org/wiki/Pantomime
https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_from_Hell
https://en.wikipedia.org/wiki/Civilization_Phaze_III
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Behalve van improvisatie in zijn muziek is Zappa bekend van zijn improvisaties in 

gitaarsolo’s, door hem gestuurde improvisaties van zijn band, deelname van het publiek 

tijdens optredens, mutaties in zijn teksten en improviserende experimenten met opnames op 

tape.  Je kunt verder denken aan experimenteel theater of theatersport als kunstuitingen van 

het Emergentie Paradigma. Voor een casus zie tabel 12. 

 

 

Tabel 12: CASUS: het Emergentie Paradigma  

 

Veel organisaties in Japan en India hebben zich sinds 1951 aangemeld voor de Deming 

Prize, ingesteld door the Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE). Dat 

betekent dat zij zichzelf moeten evalueren. Degene die zich aanmeldt, moet aan kunnen 

geven dat zij uitdagende, klantgerichte doelen heeft vastgesteld gebaseerd op helder 

leiderschap, heldere management principes, type en scope van de industrie en de 

omgeving van de organisatie.  

De organisatie die zich aanmeldt moet vervolgens TQM hebben geimplementeerd om 

bovenstaande doelstellingen te bereiken. Hetgeen moet leiden tot utstekende resultaten.  

De Deming Prize kent geen uitgebreide, ver uitgewerkte normen, standaarden en 

indicatoren. Om een voorbeeld te geven:  

Het onderdeel Status of TQM implementation kan aldus omschreven worden: 

“Elaborate specific TQM activities unique to the applicant organization that have been 

practiced with an aim to achieve the business strategy. Describe what their features are 

and how they were promoted. It is effective to divide the description into reasonable 

chapters and recommended to present the “Unique and remarkable activity” in an 

independent chapter”. (The Application Guide for The Deming Prize The Deming 

Grand Prize 2017 For Companies and Organizations Overseas). Vervolgens vindt het 

volgende proces plaats: “The Deming Prize Examination Committee examines and 

selects the candidates for the Prize. 

A document examination will be carried out based on the Description of TQM Practices 

submitted by the applicant organization. If the applicant organization passes the 

document examination, an on-site examination will be conducted. The Committee 

makes judgment according to the evaluation criteria and reports the results to the 

Deming Prize Committee”. Veel hangt af van de discussies in het team dat de on-site 

examination doet.  

 

 

Tabel 13 geeft een samenvatting van het emergentieparadigma 
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Tabel 13 Samenvatting emergentieparadigma 

 

 

Emergentie   

Metafoor  Zwerm spreeuwen 

Wat is kwaliteit?  Kwaliteit is niet alleen relatief vanwege de haar 

kenmerkende subjectiviteit, maar ook vanwege de 

sector, haar verandering in de tijd (of juist niet) en 

context. Kwaliteit bestaat niet, maar ontstaat.  

Waarden  Flexibiliteit 

Veranderingsbereidheid 

Wat is kwaliteitskunde? Innovatie Consensus in het collectief 

Kwaliteitscultuur 

Wetenschaps- 

filosofie 

 Pragmatisme 

 Oordeelsvorming Inter-objectief, context based 

 

 

Oordeel Elk oordeel is voorlopig, de waarheid ligt ergens in 

het midden. 

 Beoordelaar De beoordelaar kijkt door verschillende lenzen. 

 Waarde Waarden zijn open. 

Visie op 

kwaliteitskunde 

Visie op meten Meten kan op veel manieren. 

Uitgaan van variabiliteit 

Pluralistische onderzoeksmethoden 

Primaat van de praktijk 

 Berwick (2016) - 

 Wijze van beoordelen Inter-objectief 

 Wijze van denken Scandinavisch, met ruimte voor sociale 

samenwerking, gelijke verdeling en duurzaamheid. 

 Rol kwaliteitskundige Iedereen die open staat voor andere visies en 

modellen, zelfkritisch is en met anderen in dialoog 

wil gaan. Change Agent (Roozendaal, 2021). 

 Rol van auditor Niet het object staat centraal, maar de wijze van 
bestuderen van de entiteit. Het veranderproces staat 

centraal: van Ist naar Soll en dit vergt specifieke 

onderzoeksvaardigheden (Roozendaal, 2021). 

 Risico Chaos, vrijblijvendheid 

Vertegenwoordigers  Dewey, Deming 

Instrumenten (vbd) Toolbox Geen PDCA, maar iteratief:  ReflectActReflectAct 

Zelforganisatie (8.1.1), Simpele regels (8.1.2) 

Gedeelde waarden (8.2.1), Scenario denken (8.3.1) 

3-Horizons (983.2), Appreciative Inquiry (8.3.3) 

Stakeholder analysis (8.4.1), Open Space technology 

(8.4.2), Dialoog (8.4.3), World Cafe (8.4.4) 

Collaborative deliberation (8.4.5), Deep Democracy 

(8.4.6), Rich pictures (8.5.1) Systeem archetypen 

(8.5.2), Experiment/improvisatie (8.6.1), Scrum 

(8.6.2) 

 Modellen Deming Prize 

Organisatieprincipes  Netwerk organisatie 

Collectief leiderschap 

Organisatiemetafoor: organisme, zoals ‘morning rush 

hour in Hanoi’. 

Spiritualiteit’  

 

Boeddhisme, Taoisme 

In de kunst  J.L. Borges, Nabokov, Nooteboom,  

F. Zappa en improvisatie in de jazz 

Beckett 

https://www.youtube.com/watch?v=LXH77nw-1bk
https://www.youtube.com/watch?v=LXH77nw-1bk
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3.6. Het vóórkomen van de vier paradigma’s 

 

Frank Zappa componeerde naast rockmuziek doo-wop, jazz en klassieke muziek 

(bijvoorbeeld met het London Symphony Orchestra) en alles ertussen in. Zijn meest bekende 

band heette de ‘The Mothers of Invention’ waarvan hij de absolute leider, dirigent was. 

Regelmatig wisselde Zappa zijn bandleden drastisch om innovatief te kunnen blijven. Toch 

zijn er in zijn muziek veel constante elementen te vinden. De ontwikkelingen in zijn muziek 

kunnen niet los gezien worden van het verleden, waardoor er eenheid ontstaat. Zappa’s 

werkstukken zijn delen van een groter geheel en sommige patronen worden op verschillende 

manieren herhaald.  Zappa inoemde dat ‘conceptual continuity’ als kenmerkend voor zijn 

oeuvre1 (Marshall et al., 1989). Conceptual continuity zie je zowel in de teksten als in de 

muzikale elementen van zijn werk. Wat voor muziekgenre hij ook speelde, het maakt het 

onmiddellijk herkenbaar als Zappa-esque.  

In deze paragraaf gaan we op zoek naar de mate waarin de paradigma’s in de werkelijkheid 

voorkomen. We streven naar epistemic fluency, dat de kwaliteitskundige kan wisselen van 

paradigma, afhankelijk van de omstandigheden. Je zou verwachten dat er enig evenwicht is in 

de toepassing van de vier paradigma’s in de tijd. Met andere woorden dat er sprake is van 

‘conceptual continuity”.   

We kijken naar twee persoonlijke observaties over het voorkomen van de vier lenzen in de 

Nederlandse fitness industrie. En in een aantal handboeken voor kwaliteitsmanagement. 

Daarna maken we gebruik van een wetenschappelijk onderzoek naar de vier lenzen in 

kwaliteitskundige literatuur en in literatuur over geïntegreerde zorg.  

 

 

Voorbeelden van presentie van de vier lenzen 

 

Fitnessindustrie 

In een artikel Total Quality Management for the fitness sector: on the way to more than 

operational excellence beschrijft Kemenade (2021) de stand van zaken rondom 

kwaliteitsmanagement in de fitness sector. Hij stelt dat we het empirisch paradigma kunnen 

herkennen in rapporten zoals het European Fitness & Health Market onderzoek van 

EuropeActive and Deloitte. Je ziet het, waar producenten van fitnessapparatuur CEN- 

standaarden volgen (EN ISO 20957-1:2013). Je ziet het, waar de sector 

certificeringssystemen opzet voor fitness instructeurs, in het gebruik van indicatoren (aantal 

leden, winst, marktaandeel, inkomsten, retrurn on investment, aandelen waarde en 

penetratiegraad. Middelkamp en Rieger (2013) geven een overzicht van indicatoren over 

retentie van klanten, zoals drop-out percentage, frequentie van bezoek, gebruik van de club 

(pp. 40-42).  In de fitness industrie kunnen we het referentie paradigma herkennen waar 

sommige fitnessclubs ISO9001 gecertificeerd zijn of volgens de specifieke EN17229:2019-

standaard.  In de fitness sector zie het reflectie paradigma in samenwerkingsverbanden als 

Nederland Actief of the Exclusive Sports Centers. Je ziet het als de European Register of 

Exercise Professionals (EREPS) haar webinars, masterclasses en seminars organiseert of bij 

de professionele conferenties van EuropeActive, zoals the Annual International Standards 

Meeting. Reflecties vinden we in een artikel als “The growth scenario towards 2030” 

(Rutgers, 2020). 

 
1 Originally, he termed it as the Project/Object concept. “Each project (in whatever realm), or 

interview connected to it, is part of a larger object, for which is no ‘technical name’(Zappa 

and Occhiogrosso, 1989, page 139).   
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Innovaties in de fitness sector zijn beschreven in Middelkamp en Rutgers (2016). In de lange 

opsomming van innovaties sinds 1811, toen de eerste fitnessclub verondersteld wordt 

geopend te zijn in Duitsland, herkennen we innovatie, onderscheiden naar fitnessconcept 

(sales-driven; modality-driven; budget clubs, boutique studios); innovatie in apparatuur en 

middelen (cross training, elliptical machines, maar ook electronische kaart systemen en 

electronische betaling) en innovatie in de activiteiten (aerobics, body pump, pilates, spinning, 

exergaming). De innovatieve kracht van ondernemers, professionals en leveranciers is een 

cruciale factor in de groei van de sector. In de fitness sector is emergent denken wellicht aan 

het ontstaan in de geïntegreerde zorg waarbij fitness instituten samenwerken met 

gezondheidszorginstellingen op het gebied van preventie van diabetes, hart- en vaatziekten en 

obesitas en in initiatieven in de ouderenzorg, immers: “fitness is medicine” (Middelkamp, 

2019).  

 

Handleidingen kwaliteitsmanagement voor het HBO 

In een oriënterende zoektocht naar handleidingen voor kwaliteitsmanagement die gebruikt 

worden in het HBO heb ik in mijn boekenkast drie boeken gevonden en bekeken op de 

gepresenteerde paradigma’s.  Jorissen schreef een Handleiding kwaliteitsmanagement 

(tweede druk, 2007) en gaat uit van een procesbenadering. Dat leunt sterk op het 

referentieparadigma. Het boek Kwaliteitsmanagement. Een praktische handleiding voor de 

invoering van kwaliteitszorg van Pampus uit 2019 ademt eveneens sterk het 

referentieparadigma. Ook het empirie paradigma komt aan de orde. Centraal staan continu 

beheersen en verbeteren, zoals ook de titel is van hoofdstuk 5.  ISO9000 en het INK-

managementmodel krijgen elk ook een hoofdstuk toebedeeld. De Vaal, Pijl en Van Schijndel 

(2013) beginnen met een veelbelovend inleidend hoofdstuk van Van Schijndel en De Vaal 

met als titel Kwaliteit is mensenwerk. In dat hoofdstuk worden drie van de vier paradigma’s 

uit dit boek genoemd in navolging van Vinkenburg (2010) en Van Kemenade & Hardjono 

(2011).  Ze noemen het zoals Vinkenburg deed, scholen. Het vierde paradigma van de 

emergentie wordt niet genoemd. De rest van het boek is opgebouwd rond de PDCA-cyclus en 

daarin domineert het referentieparadigma.  

 

Kwaliteitskunde 

Van Kemenade (2021b) heeft een literatuur review uitgevoerd naar de vier paradigma’s in de 

artikelen die van januari 2016 tot en met december 2020 gepubliceerd zijn in het tijdschrift 

TQM Journal. Titel en abstract werden beoordeeld, gebaseerd op de kenmerken van elk van 

de vier paradigma’s, zoals die in de vorige paragrafen is behandeld.  

In totaal werden 283 artikelen geïncludeerd. Vier- en vijftig artikelen moesten volledig 

gelezen worden om een keuze voor een van de paradigma’s te kunnen maken.  Elk artikel 

werd in een van de vier paradigma’s ondergebracht (Figuur 1). Het referentie paradigma 

kwam het meeste voor (206 artikelen, 72.7%). Dat is op zich niet verrassend. Velen 

beschouwen het doel van Total Quality Management voortdurende verbetering, het adagium 

van het referentieparadigma (en niet innovatie die past bij het emergentie paradigma).  

Zevenendertig van de artikelen (13.2%) paste in het emergentie paradigma en 27 (9,5%) in 

het empirisch paradigma. Slechts 13 (4.6 %) van de artikelen paste in het reflectieve 

paradigma (figuur 5).  

 

.  
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Figuur 5. Aantal artikelen in elke paradigma. (het totale aantal geïncludeerde artikelen is 283). De kleuren 

refereren aan Beck & Cowan (1996). 

 

 

Geïntegreerde zorg 

Een soortgelijk onderzoek is uitgevoerd door Kemenade, Van der Vlegel-Brouwer en van der 

Vlegel (2021), maar dan voor geïntegreerde zorg. In totaal werden 255 artikelen uit het 

International Journal of Integrated Care van januari 2015 tot januari 2020 geïncludeerd in 

deze studie. Elk artikel werd in een van de vier paradigma’s ondergebracht (Figuur 6).  Het 

referentie paradigma kwam het meeste voor, aangezien 147 artikelen (57.6%) in dit 

paradigma werd geplaatst. Het empirisch paradigma telde er 55 (21.6%) en 45 (17.6%) van 

de artikelen paste in het reflectie paradigma. Slechts 8 (3.1%) worden er ondergebracht in het 

emergentie paradigma.  

 

 

 
 
Figuur 6. Aantal artikelen in elk paradigma, het totale aantal is 255. De kleuren refereren aan Beck & Cowan 

(1996). 
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3.7. Discussie en conclusies 

 

Doel van dit hoofdstuk was de vier lenzen of paradigma’s te presenteren die het resultaat zijn 

van onze interpretatie van de gedachten van de reuzenI op wiens schouders wij staan. In 

bovenstaande paragrafen introduceerden we de vier lenzen een voor een. We herhalen dat 

niet een van de lenzen beter is dan de andere, maar dat de geschiktheid op een bepaalde plaats 

en tijd, afhangt van de context. In bijlage 1 tref je een vragenlijstje aan, waarmee je je eigen 

voorkeur voor een paradigma kunt inschatten. Opdracht: vul bijlage 1 in. 

 

We komen tot de volgende conclusies: 

1. De vier lenzen zijn verschillend van elkaar wat betreft definitie van kwaliteit, visie op 

kwaliteitskunde, wetenschapsfilosofie. Ze hebben elk hun eigen waarden, risico’s, 

vertegenwoordigers, modellen en instrumenten. Ze hebben elk eigen kunstuitingen en 

spiritualiteit. 

2. Het lijkt of de lenzen van empirie en referentie meer vertegenwoordigd zijn, in elk 

geval in de kwaliteitskunde, fitness sector en geïntegreerde zorg. De lenzen van 

reflectie en emergentie lijken minder vertegenwoordigd. 

Welke lenzen hebben we eigenlijk het hardste nodig in de huidige context van de 21e eeuw? 

 

Tabel 14 vat alle paradigma’s samen in een schema.
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  Empirie Referentie Reflectie Emergentie 

Metafoor  Het leger Google Home De denker van Rodin  Zwerm spreeuwen 

Wat is kwaliteit?  Quality is conformance 

to requirements (Crosby, 

1979) 

Quality is compliance to 

specifications (Gilmore, 

1974; Levitt, 1972) 

Quality is fitness for use 

(Juran, 1981) 

Quality is fitness for purpose 

(Harvey and Green, 1993; 

De Vries, 1999) 

Quality is delighting the 

customer (Kano, 1984) 

Quality is not a thing, it is an 

event (Pirsig) 

Kwaliteit is een gebeurtenis 

waarbij een gevoelige snaar 

wordt geraakt, en die 

bijdraagt aan de kwaliteit 

van leven. (Vinkenburg) 

Kwaliteit is een relatief begrip, 

het is gerelateerd aan het 

oordeel van de gebruiker. 

Kwaliteit is niet alleen relatief 

vanwege de haar kenmerkende 

subjectiviteit, maar ook 

vanwege de sector, haar 

verandering in de tijd (of juist 

niet) en context. Kwaliteit 

bestaat niet, maar ontstaat. 

Belangrijker dan te proberen 

kwaliteit te definiëren is het 

vaststellen van haar 

(maatschappelijke) 

functie/waarde. 

Waarden  Nauwkeurigheid 

Verantwoording afleggen 

Succes 

Verbetering 

Professionaliteit 

Integriteit 
Flexibiliteit 

Veranderingsbereidheid 

Wat is 

kwaliteitskunde? 

Control Variatiereductie in 

procesparameters, 

Kwaliteitscontrole, 

Wiskunde/statistiek 

Kwaliteitsmanagement 

Bedrijfskunde 

Verbinden van individuele 

waarheidsvindingen 

Kwaliteitszorg 

Veranderkunde 

Consensus in het collectief 

Kwaliteitscultuur 

Eclectisch 

https://www.youtube.com/watch?v=UMLtkp4AFkc
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  Empirie Referentie Reflectie Emergentie 

Wetenschapsfilosofie  Positivisme Sociaal-constructivisme Subjectivisme Pragmatisme 

 Oordeelsvorming Objectief, evidence 

based 

Intersubjectief, theory based Subjectief, expert 

based 
Inter-objectief, context based 

 Oordeel Definitief Geen absoluut ja/nee, wel 

vast 

Er is uiteindelijk een 

oordeel. 
Elk oordeel is voorlopig, de 

waarheid ligt in het midden. 

 Beoordelaar Meet op basis van 

vastgelegde standaard 

Derde partij, die op basis 

van kennis een breder 

geaccepteerd oordeel geeft. 

Het oordeel geldt 

alleen voor de 

waarnemer. 

De beoordelaar kijkt door 

verschillende lenzen. 

 Waarde Vastgelegd in 

standaardmeetmethode 

Verankerd in een model. Waarden staan ook ter 

discussie. 
Waarden zijn open. 

Visie op 

kwaliteitskunde 

Visie op meten Meten is weten Wat niet te meten valt, is 

niet te managen (INK), maar 

het gaat om beoordelen aan 

de hand van modellen 

“Wie meet, komt niets 

te weten”.  

Meten kan op veel 

manieren,pluralistische 

onderzoeksmethoden 

Primaat van de praktijk 

 Berwick (2016) Era 2 Era 3 Era 1 - 

 Wijze van beoordelen Objectief Inter-subjectief Subjectief Inter-objectief 

 Wijze van denken Angelsaksisch, 

shareholder value 

Rijnlands, stakeholder value Oosters, ruimte voor 

spiritualiteit 

Scandinavisch, met ruimte 

voor sociale samenwerking, 

gelijke verdeling en 

duurzaamheid. 

 Rol kwaliteitskundige Rekenmeesters, 

cijferaars, kritische 

onafhankelijke mensen, 

interne auditoren 

Bestuurders en managers die 

de kwaliteit van hun 

organisatie willen 

beoordelen én daarbij 

vertrouwen op een model. 

Iedereen die, samen 

met anderen, kritisch 

wil (leren) kijken naar 

het eigen handelen en 

die een rol willen 

vervullen als coach, 

mediator, therapeut, 

vriend of … hofnar.  

Iedereen die open staat voor 

andere visies en modellen, 

zelfkritisch is en met anderen 

in dialoog wil gaan. Change 

Agent (Roozendaal, 2021). 

 Rol van de auditor Diagnose stellen  Gapanalyse op 

systeemniveau. Het 

referentiemodel of de norm 

staat centraal. Systeemaudit 

en compliance. 

Stellen van diagnose op 

basis van ‘soft 

controls’  

Niet het object staat centraal, 

maar de wijze van bestuderen 

van de entiteit. Het 

veranderproces staat centraal: 

van Ist naar Soll. 

 Friedson (2001) De manager centraal De klant staat centraal. De professional staat 

centraal. 

Alle belanghebbenden 

 Risico Bureaucratie, rigiditeit Klantgezwicht, 

modelmoeheid 

Arrogantie, 

zweverigheid 

Chaos, vrijblijvendheid 
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  Empirie Referentie Reflectie Emergentie 

Instrumenten (vbd)  Toolbox SPC, Gauss 

normaalverdeling, 

Control charts, 6Sigma; 

PDCA met nadruk op 

Check 

Strategie is vooral meten 

met bijv.  performance 

indicators 

 

Zelfevaluatie, de PDCA-

cyclus, Business Balanced 

Score Card, klassieke model 

voor strategievorming van 

Berenschot. 

PDSA: met nadruk op 

Study in plaats van 

Check 

Heidagen voor 

strategievorming 

Kwaliteitskringen met 

groepsreflectie, (6.1),   

Verhalen (vertellen én 

beluisteren), (6.2.) 

Mindfulness (6.3) 

reflexive monitoring 

(6.4.) 

time out (6.5) 

Intervisie (6.6.)  

Metaforen (6.7). 

Geen PDCA, maar iteratief:  

ReflectActReflectAct 

Zelforganisatie (8.1.1) 

Simpele regels (8.1.2) 

Gedeelde waarden (8.2.1) 

Scenario denken (8.3.1) 

3-Horizons (9.3.2) 

Appreciative Inquiry (8.3.3) 

Stakeholder analysis (9.4.1) 

Open Space technology 

(984.2), 

Dialoog (8.4.3) 

World Cafe (8.4.4) 

Collaborative deliberation 

(8.4.5), 

Deep Democracy (8.4.6),  

Rich pictures (8.5.1) 

Systeem archetypen (8.5.2) 

Experiment/improvisaie 

(8.6.1), Scrum (8.6.2) 

Vertegenwoordigers  Shewhart, Juran Juran, Deming Dewey, Schön Dewey, Deming 

 Model ISO9001:1987 

 

EFQM, ISO9001:2015, 

Malcolm Baldrige Award 

Accreditaties:  JCI, NIAZ, 

HKZ , NVAO 

Reflectiecyclus van 

Korthagen et al. (2002) 

 

 

Deming Prize 

 

 

 

 Snowden (1999), 

Cynefin  

Sense-Categorize-

Respond 

Act-Sense-Respond 

 

Sense-Analyze-

Respond 

 

Probe-Sense-Respond 

 

Organisatieprincipes  Hiërarchisch,  

Directief leiderschap 

Organisatiemetafoor: 

Machine 

 

Lijn-staf organisatie 

Coachend leiderschap 

Organisatiemetafoor: 

Cultuur 

Adhocratie 

Delegerend leiderschap 

Organisatiemetafoor: 

hersenen 

Netwerkorganisatie 

Collectief leiderschap 

Organisatiemetafoor: 

organisme, zoals ‘morning 

rush hour in Hanoi’. 

Spiritualiteit  Atheisme Moslims, Jodendom, 

Christendom 

Soefi Boeddhisme, Taoisme 

Kunst  Realisme  

Dance muziek 

 

Conventies in de kunst 

Renaissance: sonnet 

17e eeuwse Komedie 

Religieus realisme/ iconen 

Rafael 

Existentialisme 

J.L. Borges, Nabokov, 

Nooteboom,  

F. Zappa en improvisatie in de 

jazz, Beckett 

https://www.youtube.com/watch?v=LXH77nw-1bk
https://www.youtube.com/watch?v=LXH77nw-1bk
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3. Het TQM-model en innovatie in een onzekere context 

 

3.1 Inleiding: Het belang van de context 

 

Dit hoofdstuk gaat het over het thema ‘context van kwaliteit’.  

Na bestudering kun je: 

- Het belang van de context beargumenteren; 

- De huidige context becommentariëren; 

- De samenhang tussen onzekerheid en participatie aangeven. 

-  

 

Bij de beschrijving van het Emergentie Paradigma haalden we Dewey aan, die stelt dat om 

(ethische) problemen te begrijpen en te kunnen oplossen, de situatie waarin ze ontstaan, 

bestudeerd dient te worden. Aandacht voor de context is cruciaal in het emergentie 

paradigma. 

Context is hier elke informatie die gebruikt kan worden om een verschijnsel te beschrijven. 

In een reeks publicaties (Kemenade 2011, 2012, 2014, 2015a en 2015b en in Schijndel en 

Kemenade, 2011) onderzoekt Kemenade de betekenis van de context bij kwaliteitskunde, met 

name naar de relatie tussen deze visie en bestaande, recente gedachten over de 

kwaliteitskunde: de drie kwaliteitscholen van Vinkenburg, de vier paradigma’s van Jouslin de 

Noray, Shiba en Hardjono en de waardeoriëntaties van Beck en Cowan. Uiteindelijk komt 

Kemenade (2017) tot de conclusie dat er geen aparte Contextuele School is en contextualisme 

geen paradigma. Dat maakt het belang van de context er niet minder om. Dat de context 

betekenis geeft, noemt hij een axioma2 in de kwaliteitskunde. Het axioma dat de context 

bepaalt, ondersteunt de keuze in ISO9001:2015 om de context van de organisatie een 

belangrijk onderdeel te maken van de nieuwe standaard.  

Niemand heeft een monopolie op De Waarheid. Maar, niet iedereen is daarvan overtuigd. 

Nog steeds worden Westerse modellen gepresenteerd als universeel geldend en nog erger, als 

het beste. Ze zijn geldig hier en daar, vandaag en morgen. Een voorbeeld daarvan zijn de 

standaarden van de Joint Commission International (JCI) voor gezondheidszorginstellingen, 

die wereldwijd worden toegepast. In een lopend traject in Oman om een landelijk 

accreditatiesysteem voor ziekenhuizen op te zetten wordt beschreven (Kemenade & Al-

Salmani, 2021) dat ook in Islamitische landen voortdurend dezelfde Westerse 

kwaliteitsstandaarden worden gekozen, ondanks het verschil in cultuur. Het is niet toevallig 

dat Al-Salmani (2017) in zijn proefschrift aangeeft dat Westerse kwaliteitsbenaderingen (ISO 

en EFQM, behandelingen uit het referentie Paradigma) in Islamitische landen niet goed 

werken. Met name het feit dat kerk en staat niet gescheiden zijn stelt andere eisen, ook aan 

kwaliteitsmanagement.   

Dat geldt ook voor de sectoren als zorg en welzijn. Het is dan ook begrijpelijk dat er in 

Afrikaanse landen speciale varianten van JCI- zoals Safecare van PharmAccess3 en ook weer 

een eigen model van COHSASA4, worden gebruikt, die beter aan de plaatselijke eisen 

voldoen.  

Een ander voorbeeld is Lean management. Lean vindt zijn oorsprong in het Toyota 

Production System uit Japan. Het is een van de motoren van hun succes. In navolging 

daarvan hebben vele bedrijven in Europa en de rest van de wereld Lean omarmd. Ook in de 

 
2Een axioma is een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde stelling. Een axioma dient zelf 

als grondslag van het bewijs van andere stellingen. 
3 Https://www.pharmaccess.org/update/launch-of-the-safecare-initiative-introducing-standards-

to-improve-healthcare-delivery/ 
4 Http://www.cohsasa.co.za/ 
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Nederland is Lean populair (KPMG spreekt over 51% van de bedrijven!). Ook in de zorg. 

Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Slechts 5% van de Nederlandse bedrijven zou een Lean 

cultuur hebben weten te creëren. Een van de oorzaken voor een moeilijkere implementatie 

van Lean in Nederland dan in Japan zou kunnen liggen in het verschil in cultuur. Lean gedijt 

het beste bij een strenge discipline en strakke regels, voor Japanners is dat bekend terrein, 

voor Nederlanders veel minder. 

 

Er zijn verschillende instrumenten om de context te beschrijven en analyseren (Kemenade, 

2021). We noemen hier de stakeholderanalyse, het Organisational Culture Assessment 

Instrument, PESTLE en de narratieve methode, zoals de Participatory Narrative Inquiry.  

Beschrijven van de context wordt lang niet altijd gedaan. Ook in wetenschappelijke artikelen 

over kwaliteitsmanagement wordt niet altijd voldoende aandacht aan de context besteed. Je 

zou verwachten dat elk artikel dat de invoering van een kwaliteitsproject beschrijft of 

evalueert op zijn minst aangeeft in welk land het project plaatsvindt en in welke economische 

sector. Kemenade (2021) ontdekte in het al eerder aangehaalde onderzoek naar artikelen in 

TQM Journal, dat 46 van de 283 artikelen (16,2%) niet duidelijk maakte in welke 

economische sector het project plaatsvond en in 79 van de onderzochte artikelen (26,7%) het 

geografisch gebied niet werd aangegeven.  

 

 

3.2. Een complexe en onzekere wereld.  

De huidige tijd wordt gekenmerkt door globalisering en toename van informatiestromen. 

Mensen ervaren de wereld als steeds complexer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek dat 

door accountants- en belastingadviseurs van PriceWaterhouseCoopers is uitgevoerd, en wordt 

geciteerd in Bijloos (2013). “Uit gesprekken die PwC voerde met 140 CEO’s van grote 

bedrijven in 68 landen, blijkt dat meer dan driekwart (77%) van de CEO’s het gevoel heeft 

dat de complexiteit binnen hun organisatie is toegenomen. 73% van hen meent dat 

toenemende complexiteit noodzakelijk is om te kunnen blijven concurreren met andere 

bedrijven, en 78% wil onnodige complexiteit tegengaan”.  

Het US Army War College introduceerde het concept VUCA om de  wereld te beschrijven 

die het resutaat was van het einde van de koude oorlog: volatile, uncertain, complex, and 

ambiguous, (Kinsinger & Walch, 2012).  

 

Volalitiliy (vluchtigheid) wordt gezien als een situatie, waarin de uitdaging onverwacht of 

onstabiel is en van onbekende duur, maar die niet noodzakelijkerwijs moeillijk te bgrijpen is, 

waarover kennis beschikbaar is. 

Een voorbeeld is als een leverancier off-line raakt doordat de prijzen sterk fluctueren na een 

natuurlijke ramp. 

Uncertainty wordt gezien als een situatie waarin we veel niet weten, maar de basale oorzaak 

en gevolg wel. Verandering is mogelijk, maar niet gegeven. 

Een voorbeeld is als de lancering van een product door de concurrent wat de toekomst en 

markt vertroebelt.   

Complexity wordt gezien als een situatie met veel onderling verbonden delen en variabelen. 

Informatie is beschikbaar en kan voorspeld worden, maar de aard of hoeveelheid ervan maakt 

het moeilijk om ermee om te gaan. 

Een voorbeeld is een organisatie die zakendoet in veel verschillende landen met elk zijn 

regels, tarieven en culturele waarden. 

Ambiguity (meerduidigheid, dubbelzinnigheid) wordt gezien als oorzakelijke verbanden 

volledig onhelder zijn. Er bestaan geen precedenten, je wordt geconfronteerd met ‘unknown 

unknowns’. 

https://www.consultancy.nl/nieuws/11895/helft-bedrijven-past-lean-toe-maar-slechts-5-volwassen
https://lidz.nl/wat-is-lean-in-de-zorg/
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Een voorbeeld is wanneer je besluit producten te lanceren die buiten je kerncompetenties 

liggen of wanneer je je in onrijpe opkomende markten begeeft. 

 

De stijgende onzekerheid wordt bevestigd door Gleick (1998). Lorenz (1963) ontdekte al in 

de zestiger jaren van de vorige eeuw dat onzekerheid onvermijdelijk is. Bekend van hem is 

zijn ‘butterfly-effect’, het idee dat de beweging van de vleugels van een vlinder in de 

Amazone een typhoon in Japan zou kunnen veroorzaken. In meer wetenschappelijke termen 

is dit bekend als ‘sensitive independence on initial conditions’.  

In het algemeen wordt in elk geval voor zorg en welzijn ervaren dat de werkelijkheid 

complex is. Zo stellen Pawson et al. (2005, p. 21) : “In health services and other public 

services, we are dealing with complex social interventions which act on complex social 

systems -- things like league tables, performance measures, regulation and inspection, or 

funding reforms”.  

 

 

3.3.  Complexiteitstheorie 

Ook in de wetenschap groeide in de jaren negentig van de vorige eeuw de belangstelling voor 

complexiteit. Dat leidde tot het ontstaan van de complexiteitstheorieComplexiteitstheorie 

accepteert het ‘far-from-equilibrium’ waaruit innovatie (novelty, invention) kan emergeren.   

De Corona-crisis, een proces van langdurige, psychologische, economische en sociale 

ontwrichting, is een voorbeeld van zo een far-from-equilibrium en tegelijk van emergente 

innovaties. Een gastronomisch restaurant in Seattle (VS) bijvoorbeeld sluit de deuren en 

opent drie pop-up vestigingen: een bagelwinkel, een drive-through hamburgertent en een 

familiebezorgservice.Volberda deed een onderzoek naar de gevolgen van Corona bij tien 

senior manager, waarvan er zes stellen, dat processen binnen hun bedrijf versneld zijn 

gedigitaliseerd. We zien dat ook in het hoger onderwijs, waar e-learning een hobby van 

enkele fanaten was en er slechts mondjesmaat echt optimaal gebruik van werd gemaakt op 

opleidingen. Nu is blended learning niet weer weg te denken. Ook wordt er volop 

geïnvesteerd in nieuwe businessmodellen, wat weer leidt tot meer innovatie. Volgens 

Volberda zorgt de coronacrisis er hoe dan ook voor dan bedrijven creatief moeten blijven met 

bijvoorbeeld online verdienmodellen. "Maar bedrijven zijn zich dat nu echt bewust geworden 

en zijn de plannen die er vaak al waren nu echt aan het uitrollen. De coronacrisis heeft dat 

een ontzettende boost gegeven." 

Die complexiteit heeft echter ook gevolgen voor de planbaarheid van innovatie in 

organisaties. Homan (2013) stelt dat de manier waarop de organisatie zich ontwikkelt niet per 

se het gevolg hoeft te zijn van formele plannen en acties van het management. De aandacht 

gaat juist uit naar al de acties en interacties van iedereen in en om de organisatie. Daarbij zijn 

er, theoretisch gesproken, geen ‘geprivilegieerde’ acties en interacties, waarbij wat een 

bepaalde groep zegt (zoals het managementteam) meer waar, beter of belangrijker is dan 

andere (inter)acties (Homan, 2015). Begeleiden vanuit een symmetrische optiek zou kunnen 

gaan over het met elkaar in verbinding brengen van mensen uit allerlei verschillende teams, 

clusters, formeel en informeel. Onmiddellijk daarbij dan weer de kanttekening dat dit geen 

kant-en-klare oplossingen zijn. Om met Mead (1967) te spreken: de werkelijke betekenis van 

wat je doet ontstaat pas nadat je het hebt gedaan. En wel in en door de interacties en reacties 

van de anderen. Jij zit niet als enige aan het roer; iedereen trekt, duwt en sleurt mee. Dit 

maakt het vak van innovator minder een voorspelbare ‘evidence-based’ praxis. Het gaat juist 

over ‘acting into the unknown’ en die onzekerheid kunnen verdragen. Waarbij het accent niet 

ligt op alles wat je er van tevoren in stopt (zoals programma’s, tools, doelstellingen, 

werkvormen), maar juist op de manier waarop jij reageert op wat zich spontaan aandient”. 

(o.c., p. 8). 

https://sixfingers.nl/blogs/lichtpuntjes-in-tijden-van-crisis-5-vliegensvlugge-corona-innovaties/
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5171702/innovatie-coronacrisis-digitalisering-thuiswerken-uva-henk-volberda
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Plannen of niet? 

Het is een bekend verschijnsel dat de overgrote meerderheid van mensen met goede 

voornemens daar uiteindelijk niets van terecht brengt, elk jaar opnieuw. Plannen 

veronderstelt dat we invloed kunnen uitoefenen op de werkelijkheid. Dat de wereld maakbaar 

is. We schreven al, dat ook in organisaties de omstandigheden waaronder kwaliteit geleverd 

moet worden steeds minder voorspelbaar is. Mintzberg (1994) heeft het dan over ‘the fallacy 

of prediction and formalization’. Hij pleit juist niet voor het SMART maken van onze 

doelstellingen, zoals de kwaliteitszorg ons leert, hij pleit voor brede visies in plaats van 

plannen.  Watts (1957) citeert een gedicht van ene Seng-ts’an uit de Zen-cultuur. Daarin komt 

een regel voor: ‘The wise man  doesn’t strive; the ignorant man ties himself up’. Hij legt uit, 

dat dit niet betekent dat je niet moet kijken waar je (heen)gaat, maar het gaat erom het doel 

waar men heen gaat niet belangrijker te maken dan de plaats waar men is, zodat het geen zin 

meer heeft erheen te gaan. Dat gaat misschien wat ver, maar strategieën ontwikkelen zich 

zelden op de manier waarop ze bedoeld waren. In 2012 deed McKinsey & Company een 

onderzoek bij 2200 managers in de zorg en ontdekte dat ruwweg 70 percent van hen vond dat 

hun strategische plannen mislukt waren.  

Er is een risico dat we zo verstrikt  raken in de manier waarop we onze plannen willen 

realiseren, dat we de focus op de bestemming uit het oog verliezen. Tijdens het uitvoeren van 

de plannen, do in termen van de PDCA-cyclus, veranderen economische omstandigheden, 

veranderen mensen, veranderen de wensen van klanten. Tijdens het uitvoeren van de plannen 

doen zich nieuwe  mogelijkheden voor, waar we op moeten inspringen. Het is verstandiger 

zich te houden op de veranderende context, bereid te zijn planning los te laten en andere  

activiteiten te doen dan gepland, die beter passen in de nieuwe situatie. Dat gebrek aan 

nodige flexibiliteit wordt nog versterkt, als we de PDCA-cyclus voorstellen als een bal die 

een berg op wordt geduwd, maar moet worden geborgd om te voorkomen dat ze de berg 

terug afrolt. 

Lifvergren et al. (2011) maken een vergelijking tussen geplande en emergente verandering 

(zie tabel 22).  

 

 
Tabel 22: Geplande verandering versus emergente verandering naar Lifvergen et al (2011) 5 

 

 
5 Lifvergen, S., Docherty, P en Shani, A.B. (2011), Chapter 4 Towards a Sustainable Healthcare System: 

Transformation through Participation, in Susan Albers Mohrman, Abraham B. (Rami) Shani (ed.) Organizing 

for Sustainability (Organizing for Sustainable Effectiveness, Volume 1) Emerald Group Publishing Limited, pp. 

99 – 125 

 

 

https://www.beckershospitalreview.com/strategic-planning/70-of-hospital-strategic-initiatives-fail-how-hospitals-can-avoid-those-failures.html
https://www.beckershospitalreview.com/strategic-planning/70-of-hospital-strategic-initiatives-fail-how-hospitals-can-avoid-those-failures.html


 50 

Emergente verandering vraagt dus ook om een andere aanpak met factoren als: netwerk 

interacties, positieve feedback, verwelkomen van complexiteit. Dat geldt zeker ook voor de 

gezondheidszorg. Voor nu is de vraag wat de relatie is tussen planbaarheid en de mate van 

complexiteit van de context. 

Mate van complexiteit 

Rittel & Webber (1973) maken een onderscheid tussen ‘tame problems’ and ‘wicked 

problems’. Tame problems kunnen ingewikkeld zijn, maar er is een relatief eenvoudige 

oplossing. Wicked problems zijn problemen, die niet eenvoudig op te lossen zijn. Ze zijn 

complex, omdat ze op meerdere manieren te definiëren zijn, omdat ze niet deelbaar zijn in 

kleinere problemen, omdat er veel belanghebbenden zijn, omdat er veel verschillende 

oplossingen voor worden bedacht , omdat ze veranderen in de tijd en zich onvoorspelbaar 

ontwikkelen. Als je denkt vandaag de oplossing gevonden te hebben, steekt het probleem 

morgen elders de kop weer op (de Britse Corona variant als voorbeeld). De context in zorg en 

welzijn wordt gekenmerkt door wicked problems. In zulke onzekere omstandigheden kunnen 

we niet verwachten dat de innovatie die we vandaag plannen volgende maand nog hetzelfde 

is. Schön (1987) gebruikt de metafoor van droge gronden en drassige laaglanden. “De hoge 

droge gronden verbeelden situaties waar standaard werkwijzen passen. Het laagland 

verbeeldt in deze metafoor het ‘gemodder’ van de professional die ‘met zijn voeten in de 

klei’ geplaatst wordt voor taaie vraagstukken en daarin betekenisvol wil zijn” (Vos, 2015). 

De relatie tussen orde, complexiteit en chaos is niet eenvoudig te begrijpen. Lewin (1992) 

presenteert een continuüm van orde naar chaos als twee extremen waarbinnen verschillende 

maten van complexiteit kunnen worden onderscheiden. We nemen dat idee hier over. 

Interessant in dit verband is het Cynefin-framework (Snowden, 1999; Snowden & Boone, 

2007). Zie ook de betreffende podcast. Cynefin is Welsh voor ‘habitat’ en wordt uitgesproken 

als ‘kuh-ne-vin’. Kurtz & Snowden (2003) noemen het ‘the place of our multiple affiliations, 

the sense that we all, individually and collectively, have many roots, cultural, religious, 

geographic, tribal, and so forth’ (p. 467). Het wordt een "sense-making device" genoemd en 

is bedoeld om managers, beleidsmakers en anderen te helpen bij het nemen van belangrijke 

beslissingen in complexe omstandigheden. Het is ook toegepast in de zorg bijvoorbeeld door 

van Beurden et al. (2011). 

Het model heeft vier kwadranten en vijf domeinen, maar net als by Sqeme ® is er niet echt 

sprake van twee assen/dichotomieën. Er wordt ook hier een onderscheid gemaakt in de mate 

van complexiteit van de problemen in vijf domeinen: eenvoudig, ingewikkeld, complex, 

chaotisch en dis-order (zie figuur 8).  

 

 

http://www.cognitive-edge.com/method.php?mid=9.
from:%20http://www%20.youtube.com/watch?v=N7oz366X0-8.
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Figuur 8: Cynefin 

 

Gesteld kan worden, dat de twee manieren van besluitvorming sterk geordend zijn: een voor 

eenvoudige situaties en een voor ingewikkelde. In het eenvoudige domein zijn de verbanden 

tussen oorzaak en gevolg lineair, empirisch en overeengekomen. Het is het domein van ‘best 

practice’ en van de ‘known knowns’. Meestal is het juiste antwoord vanzelfsprekend en 

onbetwist. We kunnen denken aan standaard operation procedures voor het wassen van de 

handen in de zorg tijdens Corona. Leiderschap is hier directief. Coördinatie is hier de juiste 

manier van omgaan met de groep. Een voorbeeld is process reengineering. Het risico is dat 

managers gaan micro-managen.  

In het ingewikkelde domein bestaan ook heldere oorzaak gevolg relaties, maar deze zijn niet 

volledig gekend of begrepen. Er kunnen meerdere juiste antwoorden zijn. Dit is het domein 

van ‘good practice’ en van de ‘known unknowns’. Denk als voorbeeld aan de keuze die 

gemaakt moest worden welke personen het eerst het Corona-vaccin toegediend kregen. 

Centraal staat systeem denken. Leiderschap is in handen van een kleine groep mensen. De 

juiste manier van omgaan met de groep is coöperatie. Een voorbeeld van een activiteit hier is 

scenario denken. Een risico is ‘analysis paralysis’, dat een groep het niet eens kan worden 

over de mogelijke antwoorden.  

Dan komen we op het terrein tussen orde en chaos, het terrein van on-orde: ook daar twee 

manieren van besluitvorming, een voor situaties uit evenwicht en een voor complexe situaties 

(zie tabel 23).  
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“Here, multiple perspectives jostle for prominence, factional leaders argue with one another, 

and cacophony rules", schrijven Snowden and Boone. "The way out of this realm is to break 

down the situation into constituent parts and assign each to one of the other four realms. 

Leaders can then make decisions and intervene in contextually appropriate ways" (Snowden 

& Boone, 2007, p.68). Hier, juist waar zaken onduidelijk, onzeker, haastig zijn, moeten we af 

en toe een stap terug doen, de tijd nemen om te reflecteren In het complexe domein bestaan 

ook oorzaak-effect verbanden, maar doordat deze non-lineair zijn en er veelheid van actoren, 

wordt conventionele analyse moeilijk. Het gaat om die contexten waarin (nog) geen chaos 

heerst, maar een status tussen orde en chaos in, het wordt ook wel de status van far-from-

equilibrium genoemd. Er is geen juist antwoord. Het is het domein van de ‘unknown 

unknowns’. We kunnen eigenlijk alleen achteraf begrijpen waarom dingen gebeurd zijn. 

Kurtz & Snowden (2003) noemen dat ‘retrospective coherence’. Denk aan de keuzes die in 

het Corona-beleid van de overheid genomen moesten worden tussen medische, psychische, 

sociale en economische consequenties. Het gaat hier om complex adaptive systems en er is 

sprake van gedeeld leiderschap. De meest effectieve manier van samenwerken is 

collaboration of co-creatie. Brown (2017) stelt dat hoe meer mensen samen de toekomst 

creëren, des te meer mensen er zijn van wie de zorgen zullen worden opgelost. Dat geldt ook 

voor de zorg. Het zorginnovatieboek Co-creatie stelt dat de belangrijkste bevinding door alle 

hoofdstukken heen is, dat het sterker maken van de positie, invloed, zeggenschap en 

eigenaarschap van de zorgconsumenten een enorm effect kan hebben op de kwaliteit van 

zorg, de kosten van de zorg en de wijze waarop innovaties succesvol tot stand kunnen worden 

gebracht” (Co-auteurs, 2012, p.15). Het is het domein van de Complex Adaptive Systems. 

Een voorbeeld van gebruikte technieken is narratieve technieken. Risico’s zijn dat managers 

toch terugvallen op traditionele control mechanismen (uit het empirie paradigma) of 

mislukking niet kunnen toestaan, terwijl dat nu juist een essentieel element is van 

experimenteren.  

 

 
Afbeelding 5: known and unknown 

 

Tabel 23: Un-order 

 

Un-order is not the lack of order, but a different kind of order, one not often considered but just as legitimate in its own way. 

Here we deliberately use the prefix “un-” not in its standard sense as “opposite of” but in the less common sense of conveying a 

paradox, connoting two things that are different but, in another sense, the same. Bram Stoker used this meaning to great effect in 

1897 with 

the word “undead,” which means neither dead nor alive but something similar to both and different from both. (Kurtz and 

Snowden, 2003, p. 465) 
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In het domein van wanorde gaat het om chaotische situaties zonder heldere oorzaak-gevolg 

relaties. Dit is het terrein van de ‘unknowables’. Zuijderhoudt et al. (2002) heeft het over 

faseovergangen, zoals die van chaos naar orde. De dynamiek van deze faseovergangen wordt 

zelfordening genoemd. Het is een ordening die van binnenuit een systeem en zonder 

vooropgezet plan, maar wel binnen de mogelijkheden van het systeem en de omgeving 

(randvoorwaarden), ontstaat. “De organisatie wordt volgens deze opvatting niet gemaakt; zij 

ontstaat” (o.c., p.61). Chaos is dan een fase tussen de oude en de nieuwe orde. Wanneer een 

organisatie zich voordoet als chaotisch, wijst dat op een essentiële fase in een zelfordenend 

veranderproces. 

Een voorbeeld is de plotselinge opkomst van Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse 

varianten van het COVID-19 virus waarvan onvoldoende bekend was hoe ze waarop 

reageren. Een voorbeeld van activiteit in dit domein is crisismanagement. Risico is dat de 

manager een opgeblazen zelfbeeld ontwikkelt. De verbanden tussen groepen zijn los. Soms 

vraagt dit om dwang, dan weer om afwachten en accepteren (en om weten wanneer wat het 

beste is). 

Maar momenten van crisis geven ook kansen (zie figuur 9). 

 

 

 
 

Figuur 9. Crisis is gevaar en kans. 

 

Het geheel deed me denken aan de serenity prayer van de Amerikaanse theoloog Reinhold 

Niebuhr (1892–1971), zie afbeelding 6. 
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Afbeelding 6: Serenity prayer 

 

Het is in de Cynefin-matrix goed mogelijk de vier paradigma’s te positioneren en in die zin is 

het een bevestiging van het bestaan van het emergentie paradigma.  We houden hierbij de 

oude indeling van Snowden (1999) aan: eenvoudig, ingewikkeld, disorder, complex en 

chaotisch. Het empirieparadigma past bij het eenvoudige, recht-toe-recht aan probleem, als er 

gezocht moet worden naar die ene duidelijke oplossing.  Maar ook in situaties van extreme 

chaos, wanneer directief leiderschap ons de weg wijst uit de brand. Het reflectie paradigma 

probeert te verstaan wat er gebeurt als er geen sprake meer is van orde, in situaties van dis-

order. Dan kan overdacht en overlegd worden wat te doen. Het reflectieparadigma kan soms 

ook oplossing bieden in situaties van chaos. Het referentieparadigma zoekt modellen en 

oplossingen bij ingewikkelder problemen.  Als de situatie far-from-equilibrium is en de 

problemen ‘wicked’ zijn, hebben we het emergentie paradigma nodig (zie tabel 15). 

 

 

Tabel 15. Domeinen versus paradigma’s 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domein     

Chaotisch Snel handelen 

nodig of juist 

afwachten 

Dwang of non-

actie 

Consultancy 

of coördinatie 

Reflectie of Empirie 

paradigma 

Complex Far-from-

equilibrium, 

wicked 

problems 

Collectief 

leiderschap 

Collaboratie/ 

co-creatie 

Emergentie 

paradigma 

Disorder Situatie uit 

evenwicht 

Overdenken Consultancy/ 

Expert overleg 

Reflectie paradigma 

Ingewikkeld Systeem 

denken nodig 

Leiderschap van 

kleine groep 

Coöperatie Referentieparadigma 

Eenvoudig 

 

Standard 

Operating 

Procedures 

Directief 

leiderschap 

Coördinatie Empirie paradigma 
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Net als in het Vierfasenmodel van Hardjono (1995) gaat Cynefin ervan uit dat vier aspecten 

of oriëntaties in een model met elkaar in verband te brengen zijn (zie tabel 16).  

 

 

Echter, deze modellen onderkennen dat het “overstappen” op een andere oriëntatie niet 

vanzelf gaat, dat men zelfs kan spreken van een fundamentele verandering, van een 

“paradigmashift”.  

 

 

Onzekerheid groeit 

Karl Popper (1902-1994), een beroemd wetenschapsfilosoof, heeft een mooie omschrijving 

van een wetenschapper. Hij heeft het over iemand, die in dezelfde situatie verkeert als een 

blinde man die tastend op zoek gaat in een donkere kamer naar een zwarte hoed, die er 

misschien niet eens is….. (beschreven in Schlipp, 1974, p. 1061). De ultieme onzekerheid… 

Voor de inhoud van de volgende paragraaf verwijzen we naar het Internationaal Monetair 

fonds en hun onderzoek naar de onzekerheid in de wereld. Zij hebben een onzekerheidsindex 

ontwikkeld per land op basis van rapporten van de Economist Intelligence Unit (EIU). Deze 

rapporten omvatten economie, beleid en politiek van elk land. Uit de data blijkt dat de 

onzekerheid in de wereld nog nooit zo hoog is geweest (zie tabel 26). De totale onzekerheid 

in de wereld stijgt sinds 2012. De score was nog nooit zo hoog, nog niet in de buurt van de 

huidige score. Zelfs niet als we kijken naar de tijde van de moord op J.F. Kennedy, de 

Vietnam oorlog, de goud crisis eind zestiger en oliecrisis eind zeventiger jaren van de vorige 

eeuw. Dat betekent niet dat die scores overal hoger zijn. Het huidige niveau van onzekerheid 

Tabel 16:  Voorbeeld van de vier contexten tegelijkertijd. 

 

Op 8 januari 1993 vermoorden twee overvallers zeven personen in Brown’s chicken 

fastfoodrestaurant in Palatine, Illinois. Slachtoffers waren de eigenaren, Richard and Lynn 

Ehlenfeldt, en vijf medewerkers Guadalupe Maldonado, Thomas Mennes, Marcus Nellsen, Michael 

C. Castro and Rico L. Solis (de laaste twee part-time studenten van Palatine High School). De 

overvallers namen een bedrag mee van minder dan 2000 dollar.  

 

Deze moorden confronteerden Deputy Chief Gasior met vier contexten tegelijkertijd. Hij moest 

onmiddellijk actie ondernemen via de media om de paniek te stoppen die was ontstaan door de 

gemeenschap op de hoogte te houden (chaos); hij moest helpen om het departement draaiende te 

houden volgens de routines en volgens de afgesproken procedures (simple); hij moest experts 

inroepen (complicated) en hij moest de gemeenschap blijven kalmeren in de dagen en weken na de 

misdaad (complex). Die laatste situatie bleek het meest uitdagend. Ouders waren bang hun 

kinderen naar school te laten gaan en werknemers waren bezorgd over veiligheid op het werk. Als 

hij de context verkeerd begrepen had als eenvoudig, had hij wellicht gezegd dat iedereen gewoon 

door moest gaan, waarmee hij de gemeenschap zeker niet gerust had gesteld. Als hij de context 

verkeerd begrepen had als ingewikkeld, zou hij wellicht experts hebben opgeroepen te zeggen dat 

alles veilig was, waarmee hij geloofwaardigheid en vertrouwen zou kunnen verliezen. Echter, 

Gasior stelde een groep samen van zakenmensen, leerlingen, leerkrachten en ouders van Palatine 

High School om hun zorgen te delen en de feiten te horen. Dit was de juiste aanpak voor de 

complexe situatie: hij stond toe dat oplossingen zouden emergeren uit de gemeenschap zelf in 

plaats van te proberen deze aan hen op te leggen. 

 

Uit Snowden & Boone (2007). 

 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/03/imf-launches-world-uncertainty-index-wui-furceri.htm
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in China bijvoorbeeld is veel lager dan in de zestiger jaren. De onzekerheid is hoger in lage-

inkomens economieën dan in opkomende en verder ontwikkelde economieën.  

 

Mate van participatie. 

Meer onzekerheid en complexiteit vraagt om een groeiende noodzaak om problemen 

gezamenlijk aan te pakken (Grint, 2008, Brown, 2017). Arnstein (1969) geeft 8 niveau’s op 

een participatieladder. Wij kiezen voor vier niveau’s van organiseren. Ten eerste coördinatie, 

waarbij de cliënt, patiënt, burger niet betrokken wordt; ten tweede consultancy, waarbij 

experts (eventueel ook klanten) betrokken worden; ten derde coöperatie, waarbij gebruikers 

ook geconsulteerd worden en zeggenschap krijgen over geld en ten vierde co-creatie, waarbij 

zowel sprake is van co-design als zelforganisatie. Co-creatie is eigenlijk minder een toolbox 

dan een houding. Voor niveau’s van participatie zie tabel 17. 

 

Tabel 17: Niveau’s van participatie 

 
Organiseren Participatieladder Arnstein (1969) 

Coördinatie Manipulation 

Therapy 

Consultancy of 

experts 

Informing 

 Consultation of citizens 

  

Coöperatie Placation 

 Partnership 

 Delegated power 

Co-creatie 

 Citizen control 

 

 
 

Uit: Norbury, J. (2021) Big Panda and Tiny Dragon, in eigen beheer 

 

 

 

 

 

 

https://www.jamesnorbury.com/
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3.4. Discussie en conclusies 

Het doel van dit hoofdstuk was meer helderheid te creëren over de vraag welke paradigma’s 

het meest nodig zijn in de huidige 21e -eeuwse context. We constateerden dat deze context in 

elk geval ervaren wordt als onzeker en complex. Daartoe hebben we gekeken naar het belang 

van de context, het VUCA-model, complexiteitstheorie en met name Cynefin. Wanneer we 

het bovenstaande combineren kunnen we een voorstel doen voor de positionering van de vier 

paradigma’s op twee assen, in navolging van Grint (2008). Deze onderscheidt op de verticale 

as groeiende onzekerheid ten aanzien van de oplossing van problemen. Met behulp van 

Cynefin kunnen we daar vijf niveau’s in onderscheiden: eenvoudig, ingewikkeld, uit 

evenwicht, complex (far-from-equilibrium) en chaotisch. De horizontale as van Grint (2008) 

betreft een groeiende noodzaak om problemen gezamenlijk aan te pakken. Daarvoor 

onderscheidden we: coördinatie, consultancy, coöperatie en co-creatie (zie figuur 10).  

 

 

 
 

Figuur 10: toepassing van paradigma’s in de context 

 

 

We concluderen alsvolgt:  

1.   De context en met name de mate van onzekerheid en complexiteit geven aanleiding 

tot een voorkeur voor een bepaald paradigma.   

2.   Complexiteitstheorie biedt perspectieven voor de omgang met de huidige VUCA-

wereld.  

3.  In een onzekere en complexe wereld werkt geplande verandering minder goed. 

4.   In een situatie van disorder hebben we reflectie nodig. 

5.   In een situatie van far-from-equilibrium hebben we emergentie nodig. 

4. Wat we nu nodig hebben is juist het reflectie en het emergentieparadigma. 

 

In de volgende hoofdstukken gaan we verder in op wat de lens van reflectie (5) en de lens van 

emergentie (6) ons dan precies te bieden in tijden van onzekerheid en complexiteit 
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4. Nogmaals het Reflectie paradigma 

 

4.0. Inleiding: reflectie van de zon 

 

Dit hoofdstuk gaat het over het thema ‘reflectie’..  

Na bestudering kun je: 

- Het begrip reflectie duiden; 

- Het reflectie paradigma beter begrijpen en weergeven; 

- De attributen, antecedenten en consequenties van reflectie benoemen. 

 

Archer M. (2012) stelt, dat reflectie in deze tijd meer en meer de plaats inneemt van 

gebruikelijke acties, aangezien routinevormen (uit het empirie paradigma) niet doeltreffend 

meer blijken te zijn om om te gaan met de complexiteit van de trajecten van het moderne 

leven. In een situatie van disorder helpen regels en modellen niet meer. Wat nodig is, is 

continue reflectie. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op reflectie.  

Via breed bronnenonderzoek wordt in deze paragraaf vanuit verschillende perspectieven 

beschreven hoe het concept Reflectie wordt gebruikt. Oriënterend is gezocht op ‘reflectie’ en  

‘reflexief’ in Google, Wikipedia en woordenboeken.  We doen daarna een oriënterend 

literatuurreview leidend tot kenmerken (attributen, 5.2) van het verschijnsel, tot het bepalen 

van wat aan het verschijnsel voorafgaat (antecedenten 5.3) en wat erop volgt (consequenties 

5.4). 

 

Reflectie en reflexie komen van het latijnse ’reflectere’ [ombuigen]. Het is samengesteld 

uit re- [terug] + flectere [buigen], tezamen gaat het dan om ‘terugbuigen, terugkaatsen’. 

Uitspraak van het woord is aldus:   [rə'flɛksi]. Reflectie komt in verschillende 

wetenschappelijke disciplines voor: natuurkunde, physica, chemie, organisatiekunde en 

kwaliteitszorg. 

In de Van Dale is dat de eerste (letterlijke) betekenis van reflectie: 

re·flec·tie  (de; v; meervoud: reflecties): weerkaatsing. Op Encyclo.nl is dan sprake van het 

weerkaatsen van licht of geluid. We kennen allemaal wel de prachtige foto’s waarop de zon 

reflecteert in de zee (zie afbeelding 7)..  

 

 
 

Afbeelding 7: de zon en de zee 

 

Er is ook een tweede meer figuurlijke betekenis: overweging, bespiegeling. Encyclo.nl 

spreekt dan van het nadenken of bezinnen. De visualthesaurus levert onderstaande figuur 11. 

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/reflectie#.YEd-Wi1Q3iI
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Ook in de Oxford dictionary zien we deze twee betekenissen: The throwing back by a body or 

surface of light, heat, or sound without absorbing it. En twee: een Serious thought or 

consideration. 

 

 

Dewey geeft al in 1910 de volgende omschrijving van reflectie: “an active, persistent and 

careful consideration of any belief or supposed form of kwowledge in the light of the grounds 

that support it, and the further conclusions to which it tends’ (Dewey, 1910, p. 6). 

 

 

4.1. Kenmerken van reflectie 

'Reflecteren' betekent dus verassend tegelijkertijd letterlijk ‘weerkaasten’ en figuurlijk 

‘terugblikken’. Ook al zijn beide nauw met elkaar verbonden, gaat hier met name om de 

tweede betekenis: bespiegeling, overweging. Verschillende auteurs benadrukken dat reflectie 

een vaag (fuzzy) begrip is (Vos & Vlas (2000) of zelfs ‘extremely vague’ (Mansvelder-

Longayroux, 2006).   

Vos en Vlas (2000:1) stellen als definitie voor: ‘Reflectie is een activiteit waarbij je naar 

aanleiding van een gebeurtenis of situatie in dialoog treedt met jezelf en daarbij doelgericht 

en gerelateerd aan een vroeg of laat te ondernemen actie terugblikt op eerder opgedane 

ervaring.’ (o.c.:5). Schön (1983) praat over een reflectieve praktijk, waarin professionals zich 

bewust worden van hun impliciete kennis en leren van hun ervaring.  Reflectie kan 

plaatsvinden voorafgaand, tijdens of na een ervaring (Cowan, 1998). Schön (1983) maakt 

onderscheid tussen reflection-in-action; reflection-on-action. Reflection-in-action is daarin 

cruciaal, hij noemt dat ook ‘thinking on our feet’. Overigens heeft hij het ook over meta-

reflectie: reflectie op de manier waarop je reflecteert. 
 

Korthagen ontwikkelde in 1993 een model met vijf fasen voor reflectie: handelen, 

terugblikken, bewustworden, alternatieven ontwikkelen en uitproberen (zie figuur 12). 

 

 
Figuur 12: Model voor reflectie van Korthagen 

 

Door deze cyclus stapsgewijs toe te passen leert men systematisch reflecteren daar reflecteren 

een aan te leren vaardigheid is. De vraag is in hoeverre het uitproberen van ontwikkelde 

alternatieven nog binnen de definitie van reflectie valt of daar een vervolg op is 

(consequentie). Reflectie kan plaatsvinden alleen of in een team, groep mensen, al dan niet 

onder begeleiding.  
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Vinkenburg: het reflectie paradigma 

In de Japanse kwaliteitstraditie kennen we hansei, dat ook wel vertaald wordt als 

voortdurende reflectie. Het is een subtiel soort meditatie om te kijken naar fouten in het 

verleden, de lessen daaruit te leren en actie ondernemen voor verbetering. “Han" betekent 

veranderen;  "Sei" betekent terugblikken, op jezelf terugkijken. Hansei gaat dieper dan 

‘gewoon’ reflecteren, het gaat er ook om jezelf emotioneel te betrekken bij het (niet-)resultaat 

en je daarvoor verantwoordelijk te voelen. Het wordt daar al aan kleuters onderwezen en het 

is dan ook een onderdeel van de Japanse cultuur. Toyota gebruikt het concept van ‘hansei-

ka’, een reflectieve bijeenkomst om een project of activiteit te bekijken, ongeacht het feit of 

het een success of mislukking was. Het is daar een onderdeel van het Toyota Production 

System, dat wij kennen als lean management (zie figuur 13). 
 

 
Figuur 13: han-sei 

 

Ook bij Huub Vinkenburg gaat het om groepsreflectie. Bij mijn weten is hij de eerste geweest 

die reflectie benoemde als paradigma in de kwaliteitskunde. We hebben dat al vastgesteld in 

hoofdstuk 2 en 3. Hier benadrukken we nog eens de kenmerken van het Reflectie paradigma. 

Vinkenburg (2012) vertaalt reflectief als ‘onderzoekend. In zijn ogen gaat het bij reflectie niet 

om ‘hoe het moet’, maar stelt ze steeds de vraag: “Waarom gaat het (niet) goed?” 

(Vinkenburg, 2012, p.241). In het reflectieve denken is kwaliteit ‘een gebeurtenis waarbij een 

gevoelige snaar wordt geraakt en die bijdraagt aan de kwaliteit van leven” (Vinkenburg, 

2006, p.13). In de reflectieve school gaat het om het (onder)zoeken naar wat waarde heeft in 

een organisatie. De reflectieve school kijkt naar mensen en hun interacties en zoekt daarin het 

onbespreekbare aan de orde te stellen. De werking van de reflectieve school is beperkt tot 

datgene wat kan worden besproken en de ‘waarheid’ wordt bepaald door het resultaat van het 

gesprek. Vinkenburg heeft het ook over reflectieve teams: waar bij gelegenheid (‘time out’, 

Vinkenburg, 1995) intenties over en vooronderstellingen achter doelstellingen, strategieën en 

communicatievormen bezien worden in het licht van werkelijke vorderingen en gedragingen. 

Oordelen over de kwaliteit, ‘hoegoedheid’, van entiteiten worden vergaard door verhalen te 

beluisteren en gesprekken te voeren – groepsgesprekken, tweegesprekken, innerlijke 

gesprekken (Vinkenburg, 2010, p. 4).  
 

 

Samengevat leidt dat tot de attributen van reflectie in tabel 18. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYxefO7-MvY&t=11s
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Afbakening 

Nu we een beeld hebben van de kenmerken van reflectie kunnen we kijken naar aanpalende 

begrippen. Vaak wordt de term zelf-reflectie gebruikt. Meestal wordt dan bedoeld een vorm 

van reflecteren die je als individu alleen toepast op eigen initiatief. Dat zou echter ook een 

zelf-reflectie door een groep kunnen zijn. In die in is het ook een synoniem. 

Reflecteren is niet hetzelfde als evalueren. Als je een situatie evalueert kijk je alleen naar hoe 

de situatie is verlopen, hoe je hebt gehandeld, wat goed ging en wat je anders zou doen. Bij 

evalueren is er een element van waarderen en beoordelen aanweizg, dat niet past in 

reflecteren. Bij reflecteren daarentegen ga je in op het 'waarom' (een situatie zo is verlopen, je 

zo gehandeld hebt, etc.) en op je gevoel. Evaluatie wordt ook meer gebuikt in het geval van 

een project, proces of bijvoorbeeld een onderwijsactiviteit. Daarmee is reflectie dus ook 

helemaal niet vergelijkbaar met zelf-evaluatie. 

Korthagen en Vasalos (2002) hebben hun reflectiemodel aangepast met behulp van de theorie 

van Bateson (1990) en de kernkwaliteiten van Offman (2017) om te voorkomen dat de 

reflectie te oppervlakkig blijft. Ze noemen dat kernreflectie. Dat is erg individueel gericht en 

voegt niet veel toe aan het reflectie paradigma waar we het hier over hebben. Er zijn ook 

verwante termen (tabel 29). Supervisie is ‘onder begeleiding leren door reflectie op eigen 

werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen 

het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in eigen handelen en kan dit duurzaam 

verbeteren’. Daarmee is reflectie een cruciaal onderdeel van supervisie. Supervisie kan ook in 

een groep plaatsvinden. Maar hier spreken we niet over ‘leren reflecteren onder begeleiding’ 

(LVSC, 2014). 

De groepsreflectie die hier centraal staat lijkt dan weer meer op intervisie. Dat is ook een 

groepsactiviteit, die in het begin wel onder begeleiding kan plaatsvinden (en dan dus veel 

lijkt op supervisie in een groep), maar uiteindelijk zelfsturend is door een groep ‘gelijken’. 

Reflecteren is binnen intervisie cruciaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 18: Attributen van reflectie 

Terugblik op eerdere ervaring, stilstaan bij wat je meemaakt 

of bij de vorderingen en gedragingen in een organisatie 

In dialoog met jezelf en anderen 

Doelgericht / Actiegericht 

Onderzoeken wat waarde heeft 

Leren van de eigen ervaringen in de praktijk 

Opschorten van kaders en interpretaties 

Het onbespreekbare aan de orde stellen 

Tijdstip: voor, tijdens en na de activiteit; langzaam 

Bewustwording 

Een gecontroleerd denkproces 

Ontwikkelen van alternatieven 
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Tabel 19: Aan reflectie verwante termen  

 
Concept Definitie 

Evalueren  Achteraf bespreken hoe zaken zijn uitgevoerd, wat goed ging en wat anders zou 

moeten.  

Reflexie Snel, onbewust, automatisch, moeiteloos reageren op een situatie. (Kahneman, 

2013) 

Kernreflectie Als het in de reflectie niet alleen gaat om de omgeving, het gedrag, vaardigheden en 

overtuigingen, maar identiteit, betrokkenheid en kernkwaliteiten meedoen in het 

reflectieproces, spreken we van kernreflectie. Korthagen en Nuiten (2019) 

Supervisie  Supervisie is onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. 

Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht 

te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in eigen handelen en kan dit duurzaam 

verbeteren’. Daarmee is reflectie een cruciaal onderdeel van supervisie. Maar hier 

spreken we niet over ‘leren reflecteren onder begeleiding (LVSC, 2014). 

Intervisie Intervisie staat voor gesprekken over dagelijkse problemen en moeilijkheden in het 

werk, die in een niet-hiërarchische groep worden gegeven, waarbij ook aandacht 

wordt geschonken aan elkaars voortgang in het te lijf gaan van die problemen (naar 

Werkgroep DOZ, 1994) 

 

Onze focus in dit boek is op team/groepsreflectie. Voor een oefening verwijzen we naar 

hoofdstuk 5, paragraaf 1. 

 

 

4.2. Consequenties van reflectie 

Reflectie kan zeker ook leiden tot verbeteracties. Vinkenburg (2004) had het over ‘therapie’ 

als vervolg op de reflectiesessie.  Hij ziet daarvoor vormen als ‘reflection on reflection-in-

action’ (Schön, 1983), second opinion, intervisie, time out, verhalen (vertellen én 

beluisteren), of een goed gesprek. Korthagen (1982) noemt in zijn model na het ontwikkelen 

van alternatieven het uitproberen daarvan als volgende vijfde stap. Vanuit reflectie kom je als 

professional tot methodisch werken (Geenen, 2012).Vos en Vlas (2000) noemen 

bewustwording en inzicht, verwerking, besluitvorming tot actie, actie als gevolgen van 

reflectie.  

Een belangrijk mogelijk resultaat van reflectie is reflexiviteit (en een beweging van 

individualiteit naar relationaliteit), Reflexiviteit kennen we in verschillende disciplines terug 

en is gerelateerd aan de oefening van meta-cognitieve vaardigheden in het reflecteren op een 

leerproces (zie bijv. Flavell, 1979; West, 1996). Tanaka, Nicholson & Farish (2013) stellen het 

volgende: “Engaging in reflexivity requires critical thought and careful consideration 

followed by action rooted in understanding. Engaging in mindfulness and introspection with 

careful and open consideration to the complexity of situations and events that present 

themselves frequently generates reflexive practice”. Zie tabel 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 20: Consequenties van reflectie  

Positieve effecten 

Verbetering  

Uitproberen van alternatieven 

Methodisch werken 

Bewustwording en inzicht, verwerking, besluitvorming tot actie, 

actie 

Reflexiviteit 
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4.3. Antecedenten van reflectie 

Reflectie kent altijd een aanleiding, het is een reactie op iets onverteerbaars, dat ons in de war 

brengt (Dewey, 1910, Lyotard, 1988). Mezirow (2006) spreekt over desoriënterende 

dilemma; en onzekerheid. We noemden dat hier ‘disorder’. Ook Schön (1983) spreekt van 

verwarring. Dat is de persoonlijke ervaring waarop we terugblikken. Het kan gaan om een 

probleem, een traumatische ervaring, ontevredenheid. Ook in een team.  

Korthagen & Vasalos (2010) benadrukken echter, dat reflectie ook kan plaatsvinden op wat 

wel goed gaat of op persoonlijke kwaliteiten. Velen noemen competenties die nodig zijn voor 

reflectie. Wat aan reflectie voorafgaat stelt Schön is ontvankelijkheid. Reflectie vertrekt van 

een situatie die niet inpasbaar is in gegeven modellen (denk aan het referentieparadigma).  

Reflecteren doen we dus allereerst door iets te laten, door oordelen en bepalingen op te 

schorten en ons open te stellen voor verschillende mogelijkheden naast en door elkaar. Luken 

(2010) noemt een aantal voorwaarden voor succesvolle reflectie bij studenten: vrijwilligheid, 

persoonlijk contact, vertrouwen, inleving, geduld en eerlijkheid.  

Vos en Vlas (2000) beschrijven als voorwaarden voor reflectie o.a.: actie en persoonlijke 

ervaring gaan vooraf (aanleiding); zelfvertrouwen, openheid, creativiteit, besluitvaardigheid, 

motivatie of waarde; voorkennis en tijd. Groen (2015) noemt een aantal vaardigheden zoals 

rust, tijd, concentratie en aandacht, abstractievermogen, moed, wilskracht. Verder komen een 

hele reeks vaardigheden (o.a. vragen stellen, analyseren, concretiseren, expliciteren, 

nuanceren) en attitudes aan de orde (o.a. veiligheid, empathie, niet oordelen, 

verantwoordelijkheid nemen). Attitudes als aandachtig zijn en niet oordelen zijn kenmerkend 

voor mindfulness (Kabat-Zin, 1984). Langer (2000, p.220) definieert mindfulness als 

contextsensitief.: “A flexible state of mind in which we are actively engaged in the present, 

noticing new things and sensitive to context.” Alom bekend is de relatie tussen mindfulness 

en creativiteit (en daarmee met innovatie) (Lebuda et al., 2015). Deze kunnen alle vertaald 

worden naar een teamreflectie of het reflectief paradigma.  Oordelen over de kwaliteit, 

‘hoegoedheid’, van entiteiten worden vergaard door verhalen te beluisteren en gesprekken te 

voeren – groepsgesprekken, tweegesprekken, innerlijke gesprekken (Vinkenburg, 2010, p. 4). 

Lengelle, Meijers & Hughes (2016) pleiten voor het gebruik van metaforen in levensverhalen 

ten dienste van reflectie (zie ook hoofdstuk 5.7). Zie tabel 21 voor overzicht van 

antecedenten. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabel 21: Antecedenten van reflectie 

Aanleiding  

disorder: verwarring, probleem, onvrede 

Competenties 

Ontvankelijkheid, bereidheid het gedrag onder de loep te nemen en bewustzijn van de situatie 

Oordelen opschorten / mindfulness 

Openheid 

Zelfvertrouwen 

Creativiteit 

Besluitvaardigheid 

Voorkennis 

Vragen kunnen stellen 

Analyseren, concretiseren, expliciteren, nuanceren 

Motivatie of toekennen van waarde / betekenis geven 

Veiligheid, vertrouwen, empathie, verantwoordelijkheid nemen 

Randvoorwaarden 

Tijd 

Instrumenten 

Gesprekken 

Verhalen 

Metaforen 
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4.4. Discussie en conclusies 

Het doel van dit hoofdstuk was ons te laten zien wat het reflectie paradigma inhoudt, 

aangezien het past bij tijden van onzekerheid en disorder. Daarvoor werd een conceptanalyse 

gedaan, die leidde tot attributen, consequenties, antecedenten en een modelcasus. We hebben 

hier de toespitsing gemaakt van het begrip naar een groepsactiviteit (zie tabel 22). 

 

Dat leidt tot de volgende conclusies: 
 

1. Reflectie is onderzoekend terugblikken op eerdere ervaringen in dialoog met jezelf 

en anderen. Het is doel- en actiegericht. Het gaat om het onbespreekbare aan de orde 

te stellen, opschorten ven kaders en interpretaties en bewustwording. Het is een 

gecontroleerd denkproces dat leidt tot het ontwikkelen van alternatieven. Reflectie 

kan plaatsvinden voor, tijdens en na de activiteit. 

2. We hebben het hier met name over reflectie in een groep. 

3. Groepsreflectie kan leiden tot kwaliteitsverbetering, het uitproberen van 

alternatieven, methodisch werken, bewustwording en reflexiviteit. 

4. Er moet een aanleiding voor zijn. Bijvoorbeeld een omgeving van disorder. 

5. Om het te kunnen is een groot aantal competenties nodig: ontvankelijkheid, oordelen 

kunnen opschorten, openheid, zelfvertrouwen, creativiteit, besluitvaardigheid, 

voorkennis, vragen kunnen stellen. Motivatie, veiligheid, vertrouwen, empathie en 

het nemen van verantwoordelijkheid zijn belangrijke attitudes. 

6. Bruikbare instrumenten voor groepsreflectie zijn: groepsreflectie volgens Korthagen, 

verhalen, mindfulness, reflexive monitoring, time out, intervisie en metaforen (zie 

hoofdstuk 6).  
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In dialoog met jezelf en anderen 

Doelgericht / Actiegericht 

Onderzoeken wat waarde heeft 

Leren van de eigen ervaringen 

in de praktijk 

Opschorten van kaders en 

interpretaties 

Het onbespreekbare aan de orde 

stellen 

Tijdstip: voor, tijdens en na de 

activiteit; langzaam 

Bewustwording 

Een gecontroleerd denkproces 

Ontwikkelen van alternatieven 
 

 

 
Antecedents of reflectioon 

Aanleiding  

disorder: verwarring, probleem, 

onvrede 

 

Competenties 

Ontvankelijkheid, bereidheid het 

gedrag onder de loep te nemen en 

bewustzijn van de situatie 

Oordelen opschorten 

Openheid 

Zelfvertrouwen 

Creativiteit 

Besluitvaardigheid 

Voorkennis 

Vragen kunnen stellen 

Analyseren, concretiseren, 

expliciteren, nuanceren 

Motivatie of toekennen van 

waarde / betekenis geven 

Veiligheid, vertrouwen, empathie, 

verantwoordelijkheid nemen 

 

Randvoorwaarden 

Tijd 

 

Instrumenten 

Gesprekken 

Verhalen 

Metaforen 
 

     

Consequences of reflection 

Positieve effecten 

Verbetering  

Uitproberen van 

alternatieven 

Methodisch werken 

Bewustwording en inzicht, 

verwerking, 

besluitvorming tot actie, 

actie 

Reflexivity 

 

Negatieve effecten 

Rumineren, piekeren en 

depressie, valse 

voorstellingen en 

overmoed 

Verlammende relativering 

of onmacht 

Oppervlakkigheid 

 

COLLECTIEVE 

REFLECTIE 
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5. De gereedschapskist voor reflectie  
 

5.0. Inleiding 

 

Dit hoofdstuk gaat het over instrumenten voor reflectie..  

Na bestudering kun je: 

- Een aantal verschillende instrumenten voor reflectie aangeven; 

- De instrumenten bij wijze van eerste experiment toepassen. 

 

 

In hoofdstuk 3 is het reflectie paradigma gepresenteerd. Dit paradigma blijkt geschikt om in 

tijden van ‘disorder’ organisaties te verbeteren en vernieuwen. In hoofdstukken 5 is van dit 

paradigma een verdieping weergegeven via een conceptanalyse. In dat hoofdstuk zijn we niet 

diep in kunnen gaan op de vraag hoe je nu precies te werk kunt gaan om te reflecteren.  Wel 

zijn alvast instrumenten genoemd.  In dit hoofdstuk vind je verschillende ideeën die je kunt 

inzetten in je innovatietraject. We bespreken met name toepassing van deze instrumenten 

voor reflectie in groepsverband, geïnspireerd door de invloed die collectieve reflectie kan 

hebben op innovatie (Farnese & Livi, 2015; Beck et al., 1994). 

In principe kent elk instrument dezelfde opbouw. Naam van de methode, doel, en de 

instructie voor de feitelijke toepassing. Elk instrument eindigt met suggesties voor verder 

studeren via websites, video’s en literatuur.  

 
 

5.1.   Groepsreflectie in kwaliteitskring 

 
Doel 

De (groeps)reflectie methode van Korthagen & Nuijten (2019) kan worden gebruikt om 

gezamenlijk te reflecteren op een gebeurtenis, situatie, ervaring of organisatie. Kijk 

samen met je team op een beschouwende manier naar wat goed gaat en welke 

ontwikkelpunten er liggen op minimaal 1 thema binnen de zorg- en dienstverlening. 

 

Instructie  

Voorbereiding: Kies als team een thema. Denk aan het zorg- en dienstverleningsproces of 

de tevredenheid van de cliënten de laatste vier weken.  

Randvoorwaarden: iemand zit voor, iedereen heeft mogelijkheid om te schrijven, 90 

minuten de tijd. 

Fasen  

Fase 1: handelen (=fase 5 vorige cyclus) 

• Wat wilden we bereiken? 

• Waar wilden we op letten? 

• Wat wilden we uitproberen? 

Fase 2: Terugblikken op het handelen 

• Wat gebeurde er concreet? 

• Wat wilden we toen? 

• Wat deden we? 

• Wat dachten we? 
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• Wat voelden we? 

Fase 3: Bewust worden van essentiële aspecten 

• Hoe hangen de antwoorden op de vorige vragen met elkaar samen? 

• Wat is daarbij de invloed van de context als geheel? 

• Wat betekent dit nu voor ons? 

• Wat is dus het probleem (of de positieve ontdekking)? 

Fase 4: Formuleren van handelingsalternatieven 

• Welke alternatieven zien we? 

• Welke voor- en nadelen hebben die? 

• Wat nemen wij ons nu voor de volgende keer? 

 
     Verder studeren 

 Zie de website van F. Korthagen.  

 Videos 

 https://www.youtube.com/watch?v=Cv-jDT5id6A 

 Literatuur 
Korthagen, F. & Nuijten, E. (2019). De kracht van reflectie: Een sleutel voor de 

ontwikkeling van leraren. Amsterdam: Boom. 

 

 

5.2. Verhalen vertellen 

 
Doel 

Voor een individu of groep kan het vertellen van verhalen helderheid geven over de 

(verschillende) manieren van kijken naar de situatie door daarop te reflecteren. Verhalen zijn 

vaak een bron van inspiratie voor jezelf en anderen.  

Narratief onderzoek kan in organisaties worden ingezet voor:  1) het ophalen van inzichten in 

de belevingswereld van de doelgroep (onderzoek), 2) het luisteren naar de mensen in 

je organisatie (inclusiviteit) én 3) het betrekken van de mensen bij het ontwikkelen 

je organisatie (participatie).  

 

Instructie 

Een van de mogelijke toepassingen is, dat voorafgaand aan een bijeenkomst verhalen uit de 

organisatie worden opgehaald. Vooraf is het doel van de sessie bepaald (bijvoorbeeld een 

conflict bespreken, de mogelijke toekomsten verkennen. Dat geeft richting aan de opdracht 

vooraf.  Aan de bijenkomst nemen maximaal tien teamleden deel. De verhalen worden 

voorgelezen of de deelnemers krijgen de gelegenheid de verhalen te lezen. Daarna worden ze 

uitgenodigd te reageren. Een facilitator begeleidt het proces.  

 

Een voorbeeld van een mogelijke structuur voor een verhaal is de hero’s journey, afgeleid 

van de manier waarop in literatuur een heldenverhaal wordt vormgegeven (zie figuur 14). 

Christopher Vogler (1998) noemt twaalf stappen. Deze komen in allerlei verhalen terug, zoals 

de Odyssee van Homerus tot het script van een film als StarWars, Lord of the Rings of de 

Matrix. 

 

 

 

 

 

https://korthagen.nl/aandachtsgebieden/reflectie-en-kernreflectie/
https://korthagen.nl/het-boek-de-kracht-van-reflectie/
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Eerste acte 

1. De Proloog 

2. De Oproep tot Avontuur 

3. Weerstand en Weigering 

4. De Ontmoeting met de Mentor 

Tweede akte 

5. De Selectiedrempel 

6. De Nieuwe Wereld 

7. De Inwijding 

8. De Crisis 

9. De Dolk 

Derde akte 

10. De Terugkeer 

11. Dood en Wederopstanding 

12. Het Elixer 

Stap 10. De Terugkeer 

 

 
Figuur 14: The Hero’s Journey 

 

Verder studeren 

Website 

https://www.corporatestory.nl 

https://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-verhalen-richting-geven-aan-

organisatieverandering 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey#CITEREFVogler2007 

Video’s 

https://www.youtube.com/watch?v=QzoF0GdUnfE 

Literatuur 

https://www.corporatestory.nl/
https://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-verhalen-richting-geven-aan-organisatieverandering
https://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-verhalen-richting-geven-aan-organisatieverandering
https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey#CITEREFVogler2007
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Campbell, Joseph (1949). The Hero with a Thousand Faces (1st ed.). Princeton, NJ: 

Princeton University Press. 

Vogler, Christopher (2007) [1998]. The Writer's Journey: Mythic Structure For Writers. 

Studio City, CA: Michael Wiese Productions. 

 

 

5.3.  (Collectieve) mindfulness oefeningen 

 

Doel 

Voor een individu of groep kan het mindfulness helpen goed om te kunnen gaan met de 

complexiteit van de omgeving. Daarnaast is bekend uit onderzoek, dat mindfulness de 

creativiteit van individuen bevordert. In de derde plaats kan mindfulness mensen sensitief 

maken voor wat er in de context aan het gebeuren is. Je kunt deze oefening ook mooi in 

een groep doen. 

 

Instructie 

We bespreken hier twee voorbeelden van mindfulness oefeningen: de 90 seconden 

mindfulness en de 3 minuten oefening.  

We volgen de oefening zoals die beschreven is door Penman in drie stappen van elk 30 

seconden: 

1. Aankomen 

Neem een waardige rechte positie aan en sluit je ogen. Breng je gedachten naar wat er op 

dit moment gebeurt. Vraag jezelf af; Wat ervaar ik nu? Dat kan gaan om sensaties in je 

lijf (ga je lijf na waar je iets voelt en accepteer dat zo goed en zo kwaad als het gaat. 

Welke gevoelens zijn er?  Kun je ze laten komen en gaan zonder ze te willen 

beïnvloeden? Welke gedachten merk je op? Ook daar laat ze komen en weer voorbijgaan. 

Bedenk dat gedachten geen feiten zijn. 

2. Richten 

Richt je aandact op je in- en uitademing. Volg deze en gebruik de ademhaling om te te 

richten op het hier en nu. Als je aandacht wegglipt, haal deze vriendelijk  terug. 

3. Uitbreiden 

Verbreed je aandacht van de ademhaling naar je gehele lijf. Denk aan je hele lichaam dat 

ademt. Sluit ongemak in en benader dat met compassie. Verbreed nu je aandacht naar e td 

geuren. Open je ogen en beweeg je lichaam. Als je weer aan de slag gaat, neem de 

aandacht van deze 90 seconden met je mee. 

Een voorbeeld van een 90-seconden meditatie vind je hier. Deze oefening wordt ook vaak 

beschreven als de 3 minuten ademruim oefening. In dat geval duurt fase 1 (aandacht voor 

je ervaring op dit moment), te 

Een vergelijkbare oefening is de zogenaamde drie minuten ademruinte. Fase twee de 

aandacht voor je ademhaling en het uitbreiden van je aandacht elk 1 minuut. 

 

Verder studeren 

 Website 

 https://www.ggznieuws.nl/congres-mindfulness-in-de-zorg/ 

Video’s 

Een set van verschillende mindfulness oefeningen: 

https://soundcloud.com/hachetteaudiouk/sets/mindfulness-a-practical-guide-to-

finding-peace-in-a-frantic-world 

Literatuur 

https://archive.org/details/herowiththousand0000unse
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Vogler
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Writer%27s_Journey:_Mythic_Structure_For_Writers
https://www.youtube.com/watch?v=h3t9Q1GV8pI
https://soundcloud.com/hachetteaudiouk/sets/mindfulness-a-practical-guide-to-finding-peace-in-a-frantic-world
https://soundcloud.com/hachetteaudiouk/sets/mindfulness-a-practical-guide-to-finding-peace-in-a-frantic-world
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Kabat-Zinn, J.  (2012), Waar je ook gaat, daar ben je. Meditatie in het dagelijks 

leven, Antwerpen/Utrecht Servire 

Penman, D. (2015), Mindfulness for Creativity. Adapt, create and thrive in a frantic 

world. Little, Brown Book Group 

 
Interessant zijn ook de beschikbare apps, met legio oefening, zoals Buddhify (kosten voor 

aanschaf tussen 3 en 6 euro afhankelijk van je besturingssysteem). 
 

5.4. Reflexive monitoring 

 

Doel  

Reflexive monitoring is een participatief proces om inzicht te krijgen in de voortgang van een 

innovatie. Het geeft ook inzicht in de bedoelde en onbedoelde effecten in relatie tot en in 

interactie met de context, inclusief de structuuraspecten. Het zorgt voor een kritische reflectie 

op die structuur en op de persoonlijke uitgangspunten en waarden. Het vertaalt de resultaten 

in het ontwerp van de innovatie. In de meeste gevallen wordt de rol van reflective monitor 

vervuld door een buitenstaander van het project, die het proces faciliteert. 

 
Instructie 

Stap 1: observatie en analyse 

Object kan zijn de processen in het innovatieteam, binnen het netwerk.  Effecten van het 

project op netwerken en interacties. 

 

Stap 2: reflectie 

De kritische reflective op de observaties omvat bijvoorbeeld vragen als: 

• Wat zijn de gevolgen van de observaties voor de ambities van de innovatie? 

• Wat zijn  bevorderende factoren? 

• Wat zijn belemmerende factoren? 

Deze reflectie vraagt van de deelnemers ook om kritisch te zijn op hun eigen principes, 

overtuigingen en waarden.  

 

Stap 3: aanpassing 

Het reflectieproces maakt het wellicht nodig om de doelen te herzien of doelgroepen te 

wijzigen, strategieen of acticiteiten aan te passen. Het kan ook leiden tot follow up projecten 

of programma’s.  

 

 

Verder studeren 

Zie de website van transitiepraktijk: 

https://transitiepraktijk.nl/en/programma/monitoring/what-is-reflexive-monitoring 

 Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=kMxdJD6AAGQ  

Literatuur 

Mierlo, B. van., Arkesteijn, M. en Leeuwis, C. (2010). Enhancing the Reflexivity of 

System Innovation.  Projects with System Analyses. American Journal of 

Evaluation 31 (2), pp. 143-161. 

Van Mierlo, B. et al. (2010) Reflexive monitoring in action. A guide for monitoring 

system innovation projects.   Wageningen UR: Wageningen; Athena Institute, VU: 

Amsterdam. 

https://buddhify.com/
https://transitiepraktijk.nl/files/RMAengDEF.pdf
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5.5. Time out 

 

Doel 

We kennen time out wellicht vanuit de sport, bijvoorbeeld bij basketbal, voor een 

onderbreking van de wedstrijd op verzoek van een van de teams voor onderling tactisch 

overleg. In de zorg kennen we het van de time out procedure op een operatiekamer, een extra 

veiligheidsmaatregel.  Het operatieteam (chirurg, anesthesioloog, operatieassistenten en 

anesthesiemedewerker) checkt hardop, voorafgaand aan de anesthesie een aantal belangrijke 

gegevens: zoals de identiteit van de persoon, mogelijke allergieën, doel van de operatie 

etcetera. 

 

Instructie 

In de time out wordt tactisch overleg gepleegd over de innovatie aan de hand van een aantal 

belangrijke gegevens. Vragen zouden kunnen zijn: 

• Wat was ons doel en zijn we nog bezig dat te bereiken? Of moet het doel worden 

bijgesteld? 

• Hebben we nog steeds de juiste mensen aan boord? 

• Hebben we nog voldoende middelen/faciliteiten? 

• Doen we nog de juiste dingen? 

• Hoe staat het met onze planning? 

• Hoe staat het -tussentijds- met de kwaliteit van wat we doen en bereiken? 

• Hoe staat het met de informatievoorziening? In hoeverre hebben we nog grip op de 

situatie? 

• Hoe verloopt de communicatie met alle belanghebbenden? 

 
In deze time out zou gebruik kunnen worden gemaakt van Sinek’s Gouden cirkel (figuur 15) 

door te vragen naar waarom, hoe en wat, waarbij de waarom vraag centraal staat. 

 

 
Figuur 15. Sinek’s gouden cirkel 

 
Verder studeren 

 Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4 

Literatuur 
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Sinek, S. (2011) Start with why. How great leaders inspire everyone to action, 

Penguin Books  

 

5.6.   Intervisie 

 

Doel 

Intervisie is aan activiteit waarbij personen vanuit een gelijke positie in groepsverband elkaar 

collegiale hulp bieden. Steeds staat daarbij een ‘probleem’ van een probleeminbrenger 

centraal. Doel is de probleeminbrenger te helpen zelf een oplossing te bedenken.  

 

Instructie 

Een vorm waarin intervisie effectief kan plaatsvinden is die waarin de intervisiegroep eens in 

de tweeweken gedurende twee tot drie uur bij elkaar komt. De groep moet niet te groot zijn, 

maximaal vijf personen. 

De bijeenkomst zou de volgende volgorde kunnen hanteren (30 minuten): 

1. Rondje plein: Hoe gaat het met iedereen? 

2. Wat is er de vorige bijeenkomst niet afgemaakt? 

3. Wat is er sinds de vorige keer gebeurd wat voor allen van belang is? 

Dan begint de eigenlijke intervisie: 

4. Wie wil deze keer een moeilijkheid of probleem inbrengen? (bijv. 30 min pp) 

Handig is het als een collega, zeker in het begin de rol van helper op zich 

neemt. Deze stelt alleen open vragen en vermijd vooral advies te geven. Het 

gaat erom dat de inbrenger zelf nadenkt over een mogelijke oplossing en de 

consultant helpt daarbij. Het idee is dat de rollen wisselen. Op den duur 

kunnen ook meerdere collega’s tegelijkertijd de rol helper op zich nemen.  

5. Aan het einde wordt nog 5 minuten per gesprek gebruikt om de rol van de 

helper te evalueren. 

Een instrument dat bij intervisie ook gebruikt kan worden is de incident methode. 

 

 

Verder studeren 

 Website  

 https://www.psynip.nl/uitleg-intervisie-met-behulp-van-de-incidentmethode/ 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=zDioBt5chyo 

https://www.youtube.com/watch?v=O1O876zZiLg 

 Literatuur 

 DOZ, (1997), Collegiale consulatie en intervisie. Het stellen van vragen als  

middel tot probleemverheldering. Werkgroep Docenten OnderwijsZaken, Culemborg: 

HvU Press 

 

 

5.7.   Metaforen 

 

Doel 

In de beschrijving van de paradigma’s hebben we steeds twee metaforen benoemd. De 

metafoor voor het paradigma als geheel (leger voor het empirisch paradigma) en de 

organisatiemetafoor (machine). Het helpt om iets complex beter te begrijpen. Een metafoor is 

ook erg behulpzaam om op de context te reflecteren. We sluiten daarbij aan bij de gedachte 

van Morgan (1997), die veronderstelt dat alle theorieën over organisaties en management 

https://www.youtube.com/watch?v=O1O876zZiLg
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gebaseerd zijn op impliciete metaforen en beelden die ertoe leiden dat we organisaties zien, 

begrijpen en managen op een verschillende, maar gedeeltelijk manier.  De metafoor die je 

kiest, bepaalt wat je ziet. 

 

Instructie 

Stap 1: Bepaal gezamenlijk het thema. 

 

Stap 2: Bedenk individueel een metafoor voor jouw organisatie.  

Wat speelt zich af op micro-niveau? Wat speelt zich af op meso-niveau? Wat speelt zich af 

op macro-niveau? Wat voor invloed heeft de metafoor op de omgeving? Hoe verandert de 

situatie mettertijd? (Was het vroeger anders, toekomst?) 

Bedenk dat overeenkomsten tussen de organisatie en de metafoor kunnen helpen, maar dat er 

altijd aspecten zijn die in vergelijking mank gaan.  

 

Stap 3: Wissel de metaforen aan elkaar uit. 

De metafoor is altijd incompleet en bevooroordeeld. De metafoor kan er ook voor zorgen dat 

je bepaalde (niet passende aspecten) niet ziet. Interessant is het daarom ook deze oefening 

met meerdere personen te doen, zodat meer metaforen kunnen worden gebruikt en 

vergeleken. 

 

Stap 4: wat heeft deze exercitie nu opgeleverd? 

 

Verder studeren 

 Video 

 Over soorten metaforen: https://www.youtube.com/watch?v=tJTJfhutwgk 

Voor een briljante reeks voorbeelden: 

https://www.youtube.com/watch?v=EGTNM3xB2g4 

Literatuur 

 Morgan, G. (1997), Images of Organization, Thousand Oaks, Sage Publications 

 

 

 

 

 

 

Referenties 

Beck,U., Giddens, A. & Lash,S. (1994), Reflexive modernization. Politics, tradition and 

aesthetics in the modern social order,  Stanford: Stanford University Press  

Farnese, M. L., & Livi, S. (2015). How reflexivity enhances organizational innovativeness: 

the mediation role of team support for innovation and individual commitment. Knowledge 

Management Research & Practice. doi:10.1057/kmrp.2015.13  
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6. Nogmaals het Emergentie paradigma 

 

6.0. Inleiding: spreeuwen in de lucht 

 

Dit hoofdstuk gaat het over het thema ‘emergentie’. 

Na bestudering kun je: 

- Het begrip emergentie duiden; 

- Het emergentie paradigma beter begrijpen en weergeven; 

- De attributen, antecedenten en consequenties van emergenetie benoemen. 

 

Voorafgaande gedachten leidden ons via complexiteitstheorie naar disorder en het reflectie 

paradigma. Maar wat te doen, als er geen sprake is van disorder, maar een far-from-

equilibrium? 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het emergentie paradigma, dat gepaster is in een 

context van far-from-equilibrium. Wat is emergentie? We hebben allemaal wel eens een 

zwerm spreeuwen in de lucht gezien. Kenmerkend voor deze dieren is, dat ze in de loop van 

de herfst en winter enorme groepen vormen die gezamenlijk een prachtige dans kunnen 

maken. Met name aan het einde van de dag zoeken ze elkaar op, meestal boven hun 

gezamenlijke slaapplaatsen, bijvoorbeeld in rietvelden. Een van de theorieën is dat de 

spreeuwen dit doen omdat ze bij elkaar bescherming zoeken, een andere dat ze hun 

gezamenlijke macht willen laten zien; maar misschien is er geen reden voor. Het aantal 

vogels dat meevliegt kan oplopen tot 100.000 exemplaren. Elk individu in de zwerm heeft 

echter maar contact met een klein aantal partners – slechts zeven- die samen bochten maken 

en overhellen in een bocht. Dit ingewikkelde collectieve gedrag blijkt het gevolg te zijn van 

eenvoudige gedragsregels of simple rules (Hemelrijk & Hildenbrandt, 20116). De vogels 

worden tot elkaar aangetrokken, bewegen in dezelfde richting en houden een vaste afstand 

ten opzichte van elkaar. 

We hadden het al over de collectieve intelligentie van mieren.  Een ander voorbeeld van 

emergentie is het ontstaan van een termietenheuvel, de woonplaats van een groot aantal 

mieren. Dergelijke constructen kunnen tien meter hoog worden. Binnenin bevindt zich een 

doolhof van kamers en gangen. De koningin heeft een kamer, evenals soldaten en 

werkmieren. Er is een aparte broedkamer met miereneitjes. Mieren zijn individueel wezens 

met een beperkte intelligentie, alleen samen kunnen ze tot zo een geweldige prestatie komen. 

Collective intelligence is gedefinieerd door de the The Boston Consulting Group (BCG) als 

“a group’s ability to perform the wide variety of tasks required to solve complex problems”, 

which “depends on integrating team members’ diversity, in terms of cognitive styles and 

world views” (Martini et al, 2020). We weten van collectieve intelligentie dat het innovatie 

bevordert (Jung-Yong Lee et al.   ; Yun et al, 2019). 

Emergentie doet zich overal voor: we zien het in de natuurkunde, taalkunde, architectuur, in 

theologie, psychologie, sociologie en ook in de organisatiekunde. Voor meer voorbeelden zie 

tabel 23. 

 

 
6  
 

https://www.youtube.com/watch?v=bRfcA2dcJfc
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Tabel 23: Voorbeelden van emergentie  

 

Om een beter begrip te krijgen van het begrip emergentie geven we nog een aantal voorbeelden.  

 

Natuurkunde 

1. Temperatuur. Temperatuur is een maat voor de gemiddelde energie van een heleboel moleculen. 

We kunnen dus niet zeggen dat één molecuul een temperatuur heeft. We kunnen pas een 

temperatuur meten als we heel veel moleculen samennemen. Kortom, temperatuur ontstaat door de 

gezamenlijke interactie van moleculen, die op zichzelf genomen geen temperatuur hebben.  

2. Vloeibaarheid van water. Op microniveau bestaat water uit H2O-moleculen, die bij elkaar 

worden gehouden door waterstofbruggen. Een enkel H2O-molecuul is uiteraard niet vloeibaar of 

nat. Maar door de interactie (de waterstofbruggen) tussen de moleculen vertoont water op 

macroniveau allerlei eigenschappen die er op microniveau niet zijn, zoals vloeibaarheid en 

oppervlaktespanning. Ook in dit voorbeeld zien we dat emergentie pas optreedt bij een grote 

hoeveelheid. Bedenk dat een glas water ongeveer 1024 moleculen bevat!  

3. Wrijving. Wrijving is een emergente kracht. Elementaire deeltjes ondervinden namelijk geen 

wrijving. De vier fundamentele krachten tussen deeltjes behouden de (mechanische) 

energie, terwijl bij wrijving juist mechanische energie verloren gaat en in warmte wordt omgezet. 

Wrijving ontstaat wanneer twee oppervlakken van materialen langs elkaar schuiven. Uit het feit dat 

daarbij warmte ontstaat, volgt dat wrijving zelf geen fundamentele kracht is, maar een emergent 

verschijnsel. 

4. Kleur. Individuele atomen hebben geen kleur. De kleur van een object (bestaande uit een groot 

aantal atomen) hangt af van de eigenschappen van het oppervlak. Deze eigenschappen bepalen of 

het oppervlak het licht van bepaalde golflengtes absorbeert of reflecteert, waardoor een kleur 

zichtbaar wordt. Kleur is dus ok een emergent fenomeen.  

5. Wavicles. Het idee van ‘wavicles’ komt uit de qunatum mechanica, en gaat ervan uit dat alle 

objecten eigenschappen hebben van een golf (wave)  zowel als een particle (substantie). Ze 

gedragen zich als golven, maar als de locatie of snelheid gemeten wordt, blijken ze een concreet 

object met een fysieke substantie te zijn. We zien het terug in licht of in een electron. Denk ook aan 

Heisenberg’s Uncertainty Principle, dat het onmogelijk is de beweging en de positie van een  

deeltje tegelijkertijd te meten. Hoe meer je weet over de plaats, des te minder je weet over de 

beweging en v.v. (Heisenberg,1927). 

 

Wiskunde 

Fractal 
Een ander begrip in dit verband is ‘fractal’, een begrip uit de chaoswiskunde. Dat is een 

(meetkundige) figuur waarin eenzelfde motief zich op steeds kleinere schaal oneindig herhaalt. 

Zulke figuren beschrijven ogenschijnlijk chaotische natuurlijke configuraties, zoals kustlijnen, 

bloemkolen, de takken van een boom en dergelijke. Kenmerk van fractal-metafoor is dat zij tegelijk 

de volstrekte chaos suggereert (denk aan de ogenschijnlijk volkomen willekeurige contouren van 

een bloemkool) als een ultieme orde (elk roosje heeft exact dezelfde structuur als de hele kool). Je 

ziet het ook in varens.  

 

Biologie 

1.Varens 
Varens zijn een soort fractal. Je ziet dezelfde patronen in de blaadjes evenals de vertakkingen 

daarvan. 

2.De schimmel.  Onder de grond groeit een schimmel in de vorm van formaties of netwerken die op 

draden lijken (mycelium). Het verbindt wortels met elkaar en breekt plantaardig materiaal af om 

gezondere ecosytemen te maken. Uit het mycelium kunnen paddestoelen groeien Onder de Blue 

http://www.quantumuniverse.nl/quantumfysica-14-het-standaardmodel
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Via breed bronnenonderzoek wordt in deze paragraaf vanuit verschillende perspectieven 

beschreven hoe het concept emergentie wordt gebruikt. Oriënterend is gezocht op ‘emergent’, 

‘emergence’ en ‘emergentie’ in Google, Wikipedia en woordenboeken.  Emergentie en 

emergence komen van het latijnse ‘emergĕre’. Het is afkomstig van ‘ex’ (uit) en ‘mergĕre’ 

(dompelen of zinken), tezamen gaat het dan om ‘opdoemen’, ‘boven water komen’, ‘aan het 

licht komen.’ In 17e eeuws middeleeuws latijn werd emergentia gebruikt voor een 

onvoorziene gebeurtenis.   

In de VanDale komt het woord emergentie niet voor. De Oxford Dictionaire geeft twee 

definities van het zelfstandig naamwoord emergence. Allereerst: The process of coming into 

existence or prominence. In een voorbeeldzin: “This and other corroborative facts imply a 

widespread emergence of land at the close of the Ordovician period”. Een synoniem is dan 

appearance, arrival, coming out. Een tweede definitie is the process of becoming visible after 

being concealed. Een voorbeeld wordt gegeven van een insect dat uit zijn kokon kruipt. Als 

synoniemen worden genoemd: disclosure, becoming known, coming to light, exposure, 

unfolding, publication, publicizing, publishing, broadcasting7. In dezelfde lijn wordt 

emergentie in www.encyclo.nl gedefinieerd als spontaan optredend, tevoorschijn tredend.  De 

gratis online Van Dale geeft geen resultaten voor de zoekterm emergentie of emergent8. Deze 

woorden worden in het Nederlands blijkbaar veel minder toegepast in het normale 

taalgebruik dan in het Engels. We vatten deze eerste betekenis van emergentie samen in de 

woorden: ‘opdoemen’ (zie ook Corning, 2002). 

 

Tweede betekenis in verschillende disciplines. Er is een tweede betekenis. Het gaat dan niet 

meer om alles wat spontaan optreedt of tevoorschijn treedt. Een emergente kwaliteit of 

emergent gedrag is het gevolg van toegenomen complexiteit wanneer verschillende 

elementen of processen tot een groter geheel verbonden worden (Oxford Dictionaire).  

De econoom Goldstein (1999) definieerde emergence als ‘the arising of novel and coherent 

structures, patterns and properties during the process of self-organization in complex 

systems’.  

 

 

6.1. Kenmerken van emergentie 

 
7 https://en.oxforddictionaries.com/definition/emergence 
8 http://www.vandaleonline.nl 

Mountains in Orgeon (in de Verenigde Staten) leeft een schimmel die met zijn mycelium een 

oppervlakte van 10 vierkante kilometer inneemt en daarmee het grootste organisme ter wereld is.  

2. Paardenbloem. Paardebloemen hebben de eigenschap dat in een handomdraai de bloem kan 

veranderen in een witte kop met zaden. Elk zaadje heeft een soort parachute waarmee het ver en 

breed kan worden verspreid. Net als onkruid zijn ze moeilijk uit te roeien. 

3. Een school van horsmakrelen 
Naast de eerdergenoemde zwermen van vogels, zie ik emergentie ook in scholen vissen. Een mooi 

voorbeeld zijn de zogenaamde horsmakrelen, die naast elkaar gaan zwemmen en schitterende 

bewegingen maken in grote ‘wolken’, die hun natuurlijke vijanden afschrikken. 

 

Er zijn nog veel meer voorbeelden van emergente fenomenen. Denk aan het bewustzijn, het 

internet, de kristalstructuur van sneeuwvlokken, de aandelenmarkt, het verkeer bij een rotonde, 

enzovoort. Emergentie vormt een bron van inspiratie voor wetenschappers in allerlei 

vakgebieden. In recent onderzoek wordt zelfs gespeculeerd dat zwaartekracht en ruimte emergent 

zijn. 

 

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/emergentie#.YEd8jy1Q3iI
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-organization
https://youtu.be/D6HdoIsLMFg
http://www.quantumuniverse.nl/entropische-zwaartekracht-en-donkere-materie
http://www.quantumuniverse.nl/bestaat-ruimte-op-de-allerkleinste-schaal
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Van Kemenade (2019) heeft middels een uitgebreide literatuurreview een conceptanalyse 

gedaan van het begrip emergentie. Dat heeft geleid tot kenmerken (attributen) van het 

verschijnsel, tot het bepalen van wat aan het verschijnsel voorafgaat (antecedenten) en wat 

erop volgt (consequenties). De literatuurreview leidde tot de volgende kenmerken. 

Emergentie is het verschijnsel waarbij uit het netwerk van interacterende interne en externe 

elementen in de loop der tijd een coherent nieuw patroon ontstaat, dat moeilijk voorspelbaar, 

onverwacht en ongepland is en niet herleidbaar is tot de afzonderlijke elementen. Zoals we al 

zagen bij spreeuwen en mieren gaat het om interactie van een aantal actoren, die samen 

tegelijkertijd iets nieuws creëren. Externe factoren zijn van invloed op het ontstaan en de 

vorm ervan. Dat nieuwe is moeilijk voorspelbaar, niet gepland, onverwacht en is niet 

herleidbaar tot de afzonderlijke elementen. Wat ook wel wordt gezegd is, dat het geheel meer 

of liever anders is dan de som der delen. Voor een overzicht van de antecedenten van 

emergentie zie tabel 24. 

 

 
Tabel 24: Attributen van emergentie 

Het geheel is anders dan de som der delen 

interactie/synergie tussen interne en externe elementen 

die tegelijkertijd optreden (synchroniciteit) 

moeilijk voorspelbaar 

onverwacht 

ongepland 

leidend tot collectieve intelligentie en een nieuw coherent 

patroon (novelty) 

onherleidbaar tot de afzonderlijke elementen 

 
 

 

Afbakening  

Is het emergentie paradigma enkel een utopie? Betekent het voorafgaande nu, dat emergentie 

leidt tot innovatie, maar dat we er geen invloed op kunnen hebben, dat het toeval is?  Laten 

we emergentie eerst afbakenen ten opzichte van een aantal andere begrippen. De elementen, 

actoren die met elkaar in interactie zijn -we zagen al dat dat ook personen en 

organisatieonderdelen kunnen zijn- kunnen tegelijkertijd aanwezig zijn en tegelijk ook met 

het resultaat. Dan spreken we van synchroniciteit. Behalve synchroniciteit wordt ook 

‘synergie’ in relatie gebracht met emergentie. Synergie echter “refers to the combined 

(cooperative) effects that are produced by two or more particles, elements, parts or 

organisms—effects that are not otherwise attainable” (Corning, 2002, p. 22). De elementen, 

onderdelen, dat kunnen dus ook personen zijn, zijn tegelijkertijd aanwezig en tegelijk ook 

met het resultaat (synchroniciteit) en werken samen (synergy). Als ze samen iets geheel 

nieuws bereiken, noemen we het pas emergentie.  

Verwant is ook ‘serendipity’. Bij serendipity wordt ook iets nieuws ontdekt, iets 

onverwachts, onvoorspelbaars. Het is echter als het ware een bijproduct. De ontdekking vindt 

plaats, terwijl men bewust en gepland op zoek was naar iets anders. Veel belangrijke 

ontdekkingen zijn een voorbeeld van serendepity: wanneer je iets onverwacht en bruikbaars 

vindt, terwijl je zoekt naar iets anders. Zo werd Amerika per toeval ontdekt. Of in de 

gezondheidszorg kennen we het verhaal van Flemming: Net terug van een korte vakantie 

besloot Alexander Fleming in 1928 zijn laboratorium in het Londense St Mary’s Hospital op 

te ruimen. Hij vond een stapeltje kweekschaaltjes waarin hij twee weken eerder een aantal 

verschillende bacteriën had laten groeien. Hij zag dat er ook wat schimmel in de schaaltjes 

groeide, wat op zich vaker gebeurde. Maar in één van de schaaltjes had de schimmel de groei 

van de bacterie verhinderd. Dat had hij nooit eerder gezien. Zonder het te weten hield 

serendepity:
https://www.ucl.ac.uk/news/2012/oct/researchers-discover-serendipity-more-happy-accident
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Fleming in zijn handen het eerste antibioticum. Recenter nog, in 1996, waren wetenschappers 

bezig met de ontwikkeling van een middel tegen angina pectoris, toen ze er tijdens klinische 

tests achter kwamen dat het helemaal niet zo’n goed hartmedicijn was, maar dat 

proefpersonen bij gebruik een erectie kregen: viagra was ontdekt.   

Noordhoek (2019) tenslotte onderscheidt ‘surgent’ van ‘emergent’. Het woord ‘surgent’ komt 

van ‘surge’, hetgeen ‘to rise’ betekent (stijgen, opstaan). In zijn onderzoek naar de kwaliteit 

van associaties beaamt hij dat emergentie een rol speelt. Maar, er is soms een actieve 

component of actor nodig om het resultaat te bereiken. Er is bijvoorbeeld in de meeste 

gevallen die hij heeft bestudeerd in professionele organisaties moeite voor gedaan om 

consensus over kwaliteit te verkrijgen. Deze actieve component of actor maakt surgentie 

verschillend van emergentie waarbij het nieuwe patroon spontaan optreedt. De definities van 

deze vier verwante S-begrippen zijn samengevat in tabel 25. 

 

 

Voor een modelcasus zie tabel 26. 

 
Tabel 26: Modelcasus emergentie MIZW 

 

De Masteropleiding Innovatie in Zorg en Welzijn (MIZW) van de Hogeschool Utrecht is in 2007 

gestart als onbekostigde opleiding met 4 studenten en 4 part-time docenten. De externe 

ontwikkelingen in het werkveld vragen om werkers in de gezondheidszorg en welzijnswerk sector, 

die in staat zijn verbindingen te maken, innovatieve interventies te ontwerpen en integrated care te 

realiseren. De opleiding die juist dergelijke competenties ontwikkelt bij de deelnemers, bleek 

immens populair. Sinds de oprichting is het aantal studenten fors gegroeid tot 197 in het studiejaar 

2018-2019 en 357 studenten in 2020. Sinds 2017 is de opleiding officieel bekostigd via het 

Ministerie van OenW. In 2018 is zij opnieuw geaccrediteerd door de NVAO. 

De groei van de opleiding leidde tot grote druk op de benodigde faciliteiten en vooral op het 
docententeam. De docenten hebben via hun netwerk aanvulling gezocht binnen de hogeschool 

(interactie intern) en daarbuiten (interactie extern).  Daarmee is in de loop der tijd ook het aantal 

docenten exponentieel gegroeid tot een team van 20 docenten (7 fte). 

 

Het team dat zo ontstaan is, is anders dan de som der delen. Het kent een uitzonderlijke diversiteit 

in leeftijd, ervaring, wetenschapsdiscipline. Toch is sprake van een harmonie, die nieuw is voor 

bijna alle deelnemers (novelty) en die niet eenvoudig te verklaren is. De harmonie is er, ook als er 

nieuwe leden toetreden (synchroniciteit). Er is tevens een zekere synchroniciteit te constateren in de 

wijze waarop de teamleden zich inpassen in het curriculum. Er is sprake van gedeelde waarden, 

elkaar willen helpen; aandacht voor talenten, veiligheid, feedback geven; nieuwe docenten worden 

gekoppeld aan een mentor in een meester/gezel relatie. Ook plezier wordt gedeeld. Er wordt 

nauwelijks vergaderd.  

Tabel 25: Begrippen verwant aan emergentie 

Concept Definitie 

Synchroniciteit Synchroniciteit is een samenloop (coïncidentie) van twee gebeurtenissen met 

wederzijdse betekenis die zich ook min of meer gelijktijdig voordoen (Jung, 1952). 

Synergie Synergy refers to the combined (cooperative) effects that are produced by two or 

more particles, elements, parts or organisms—effects that are not otherwise 

attainable” (Corning, 2002, p. 22). 

Serendepity The occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way. 

(Oxford Dictionary) 

Surgentie It is in this respect that the researcher wants to stress the dynamic nature of the 

theory on the nature of associations and is not fully satisfied to call it emergent.  

Here and at the end of this chapter the term ‘surgent’ is used. In most cases it will 

take an effort to get consensus on quality, it must be made to ‘rise’. (Noordhoek, 

2019) 
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Er is (scharrel)ruimte voor ideeën. Iedereen zit in een langere termijn ontwikkeltraject. Interessant 

is dat er daadwerkelijk in duo’s les wordt gegeven (Co-teaching). In Corona-tijd wordt vier keer per 

week een kwartiertje ingelast met elkaar om lief en leed uit te wisselen. Ook met studenten vindt 

eenmaal per week een kwartiertje uitwisseling plaats. 

Er zijn simple rules: “Moeten bestaat niet, het gaat om keuzes. Iedere docent en student is anders en 

heeft dus iets anders nodig (Ja is goedkoper dan Nee). Wij praten niet over elkaar maar met elkaar. 

Wij passen de 7 eigenschappen van succesvolle mensen toe.” 

 

Het nieuwe patroon is coherent, hetgeen niet te verwachten was, noch was voorspeld 

(unpredictable). De kwaliteit van de samenwerking zorgt voor voortdurend leren van de groep als 

geheel en de individuen daarbinnen. Dat is nauwelijks het gevolg van geplande verandering 

(unplanned) al worden er wel instrumenten ingezet om dat te onderhouden (co-teaching, journal 

club en sociale activiteiten). Resultaat is dat de opleiding hooggewaardeerd wordt door de 

studenten, ook nu zij zo gegroeid is; zoals onder andere blijkt uit de gegevens van de NSE 2018 

(score 92 punten) en de gedeelde derde plaats van alle masteropleidingen in Nederland in de 

Mastergids. Studenten roemen met name de studentgerichtheid, kennis en harmonie. 
 

 
 

 

 

6.2. Consequenties van emergentie 

Een belangrijk kenmerk van emergentie is dat het iets nieuws moet opleveren (met andere 

woorden een doorbraak, breakthrough, een innovatie of invention, een novelty. 

Als voorbeelden van consequenties van emergentie worden verder nog genoemd dat het kan 

leiden tot een ecosysteem, een organisatiesysteem waarin gezamenlijk en wederzijds waarde 

wordt gecreëerd door en voor de actoren in het netwerk (zie tabel 2). Van Berkel en 

Manickam (2019) definiëren ecosysteem als: “Een community (fysiek of conceptueel 

begrensd) waarin verschillende stakeholders in interactie met elkaar en andere systemen 

samen een milieu vormen waarin problemen kunnen gedijen en oplossingen kunnen worden 

bedacht (p. 61). 

 

Collectieve reflexiviteit  

In bovenstaande hebben we het al meerdere malen gehad over emergentie en reflexiviteit. 

Maar hoe is nu de relatie tussen beide? Ik herhaal: wanneer een systeem ver uit balans is kan 

vernieuwing ontstaan. Reflexiviteit kan daarbij dienen als katalysator.  Beck et al. (1994) zien 

reflexiviteit sowieso als een collectief proces, dat kan leiden tot de hervorming van een 

sociale systeem. West (2000) definieert team reflexivity als “the extent to which group 

members overtly reflect on, and communicate about the group’s objectives, strategies 
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(decision making) and processes (communication) and adapt these to current or anticipated 

circumstances” (o.c. p.3). Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om het genereren van 

nieuwe ideeën. Het gaat ook om het implementeren van deze ideeën en de vernieuwing 

onderzoeken die daar het resultaat van is (Umpleby, 2010).  Rieu (2014) beschrijft de 

disruptie, die de kernramp van Fukushima was (zie tabel 27). Sinds 11 maart 2011 heeft 

Japan een collectieve reflexiviteit ontwikkeld door getuigenverslagen te verzamelen, een 

stem te geven aan de slachtoffers, de oorzaken en verantwoordelijkheden te onderzoeken, 

door te debatteren over de gevolgen en antwoorden op de ramp, door hun levens te 

reconstrueren en het institutionele systeem dat de ramp mogelijk maakte te vernieuwen.  

 

Tabel 27: Kernramp van Fukushima 

 

De kernramp van Fukushima (Japans: 福島第一原子力発電所事故 Fukushima daiichi 

genshiryoku hatsudensho jiko) rond de kerncentrale Fukushima I in Ōkuma, Japan was het gevolg 

van de zeebeving en de daaropvolgende tsunami van 11 maart 2011. 
De drie operationele reactoren in de centrale werden binnen enkele seconden na het begin van 

de aardbeving automatisch stilgelegd door middel van een noodstop. Het gewone elektriciteitsnet 

was beschadigd en daarom moesten de koelpompen voor de centrales draaien op elektriciteit van 

een noodstroomvoeding. Door de vloedgolven veroorzaakt door de aardbeving werden 

deze generatoren onbruikbaar, doordat die lager waren geplaatst dan de hoogst verwachte tsunami. 

Hierna werd overgeschakeld op koeling door accu's. Deze tijdelijke koeling is voorzien als 

tijdelijke oplossing omdat voorzien was dat na enkele uren het gewone elektriciteitsnet of de 

noodgeneratoren opnieuw operationeel zouden zijn. Door de enorme schade door de aardbeving en 

vloedgolven in de omgeving was dit niet het geval, en hierdoor bleef de temperatuur van 

de kernreactor oplopen, een loss-of-coolant accident. 

Als gevolg hiervan vond in drie units een kernsmelting plaats: brandstofelementen waren 

gedeeltelijk gesmolten waardoor kernbrandstof op de bodem van de reactoren terechtkwam. Er 

volgde ook een reeks ongelukken in verschillende reactoren in het complex, waaronder explosies 

van waterstofgas. Op 16 december 2011, meer dan negen maanden na de zeebeving en de daardoor 

veroorzaakte tsunami, werd aangekondigd dat alle reactoren van de kerncentrale een toestand 

hebben bereikt die vergelijkbaar is met die na een gewone 'koude' stilstand.[1] 

Sinds de ramp werden meer dan 100.000 mensen geëvacueerd vanuit hun huizen om hen te 

beschermen tegen radioactieve besmetting. Intussen is er een alsmaar toenemende controverse over 

de draagwijdte van de ramp en de berichtgeving hierover. "The World Nuclear Association" 

verklaarde in oktober 2017 dat er geen sterfgevallen of gevallen van stralingsziekte door het 

nucleaire ongeval zijn geweest.[2][3] 

Bron: Wikipedia 

 

 

 

Collective mindfulness 

Purser (2015) stelt dat: “The heart of mindfulness is a collective practice, that which unites 

people towards acting for the common good, which in turn provides the basis for human 

flourishing and social transformation”(Purser, 2015 page 43). Collectieve mindfulness is 

effectief in VUCA (Volatile Uncertain Complex Ambiguous) omgevingen. “Collective 

mindfulness is about the ability of groups and organizations to notice ‘weak signals’ of 

pending crises and have the motivation and capacity to respond to what they notice”. (King 

& Bedham, p.9).  wijst direct op meer innovatie door collectieve mindfulness (Vogus & 

Welbourne, 2003). Voor een overzicht van de consequenties van emergentie zie tabel 28). 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerncentrale_Fukushima_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C5%8Ckuma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeebeving_Sendai_2011
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbeving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodstop_(kernreactor)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodstroomvoeding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aggregaat_(generator)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernreactor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loss-of-coolant_accident
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernsmelting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernbrandstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diwaterstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernramp_van_Fukushima#cite_note-FANC-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernramp_van_Fukushima#cite_note-TAGE-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernramp_van_Fukushima#cite_note-3
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6.3. Antecedenten van emergentie 

 

Het meest interessant uit de conceptanalyse van emergentie lijken nu de antecedenten: wat 

gaat er aan het verschijnsel dat tot innovatie leidt vooraf? Misschien geeft dat indicaties waar 

we gebruik van kunnen maken om het proces te beïnvloeden. We weten dat emergentie 

optreedt op als reactie op de context, de omgeving. Patel en Ghoneim stellen: “Emergence is 

the apparently sudden and unexpected occurrence of systemic (system-wide) events initiated 

by the environment that result in a form that is different from the existing form of the system” 

(Patel en Ghoneim ,2011, p. 425). Soms wordt gesproken over reactie op crises. Emergentie 

treedt op in een situatie van ‘un-order’ of als sprake is van far-from-equilibrium. Anderen 

noemen het disruptie. Van Berkel & Manickam (2019) noemen als voorbeelden de computer, 

de smartphone, robotisering, de zelfrijdende auto, gentechnologie, 3D-printing en duurzame 

energietechnologie.  Emergentie treedt met name op in een complexe omgeving (Zuidema en 

de Roo, 2004).  Emergentie wordt dan ook vaak in verband gebracht met Complex Adaptieve 

Systemen (CAS). Emergentie is de belangrijkste consequentie van een CAS en complexiteit 

is een antecedent voor emergentie (bijv. Stacey et al. 2000).  

De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat emergentie optreedt, wanneer intern 

sprake is van zelf-organisatie, net zoals bij de spreeuwen en mieren.  Mitleton-Kelly: “In an 

organisational context, self-organisation may be described as the spontaneous coming 

together of a group to perform a task (or for some other purpose); the group decides what to 

do, how and when to do it; and no one outside the group directs those activities” (Mitleton-

Kelly, 2003, p. 20).  En er is meer bekend over de kenmerken van deze groep actoren en hun 

instrumenten. 

Emergentie treedt op, wanneer de actoren van elkaar afhankelijk zijn. Wanneer de bedoelde 

acties van de actoren van elkaar afhankelijk zijn ontwikkelen ze gezamenlijke bedoelingen, 

dat wil zeggen individuele bedoelingen die verschillende actoren met elkaar gemeen hebben. 

Emergentie veronderstelt non-lineariteit van de relatie tussen de actoren. Diversiteit van de 

actoren versterkt de emergentie.   

Emergentie vraagt om improvisatie. Vera and Crossan (2014) onderstrepen het belang van 

improvisatie in organisaties, Sawyer (2015) beschrijft het effect van improvisatie als 

stimulans voor innovatie.  Van Kemenade en Hardjono (2019) spreken over de noodzaak van 

de creatieve dialoog (bijv. volgens Bohm, 1996, Yankelovich, 1999).  

Zimmerman et al. (1998, p. 26) stelt: “It does show that simple rules – minimum 

specifications – can lead to complex behaviors. These complex behaviors emerge from the 

interactions among agents, rather than being imposed upon the CAS by an outside agent or 

explicit, detailed description”.   

 

 

Collectief leiderschap 

Wat voorafgaat aan emergentie is collectief leiderschap. In de literatuur vinden we daarvoor 

verschillende termen zoals ook shared leadership en distributed leadership. Gedeeld 

Tabel 32: Consequenties van emergentie  

Bandbreedte van equilibrium  

Collectieve reflexiviteit/ Collectieve mindfulness 

Novelty, Innovatie, Breakthrough 

Service ecosystem 



 86 

leiderschap wordt gedefinieerd als “a dynamic, interactive influence process among 

individuals for which the objective is to lead one another to the achievement of group or 

organizational goals or both” (Pearce and Conger, 2003, p.1. Kakar (2017) stelt dat gedeeld 

leiderschap een hoog positief effect heeft op innovatie door teams. Dat wordt bevestigd door 

Hooker & Csikszentmihalyi (2003) “As organisations increasingly need innovative and 

creative ideas (i.e. the transformation of knowledge) in the face of rapidly changing market 

environments, shared leadership may provide useful and timely assistance in boosting 

innovative potential (p. 219). Gedeeld leiderschap stimuleert de emergentie van novelty 

(Hoch,2013).  

Tabel 29 vat de antecedenten van emergentie samen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.4. Discussie en conclusies 

Het doel van dit hoofdstuk was ons te laten zien wat het emergentie paradigma kan betekenen 

in tijden van onzekerheid en complexiteit. Daarvoor werd een conceptanalyse gedaan volgens 

Walker & Avant (2014), die leidde tot attributen, consequenties, antecedenten en een  

modelcasus. Voor een overzicht van attributen, antecedenten en consequenties zie  

tabel 30. 

 

Dat leidt tot de volgende conclusies: 

1. Emergentie is een geheel dat anders is dan de delen, dat ontstaat uit interactie tussen 

interne en externe elementen, die tegelijk optreden, moeilijk voorspelbaar, 

onverwacht en ongepland zijn, maar die leiden tot een nieuw coherent patroon dat 

onherleidbaar is tot de afzonderlijke elementen. 

2. Het nieuwe coherente patroon kan worden beschreven als novelty, doorbraak, 

invention of innovatie. 

3. Emergentie is dus niet te plannen, maar kan wel ontstaan als de omstandigheden 

gunstig zijn. 

4. Het ontstaat in complexe omgevingen van un-order of far-from-equilibrium. 

5. Het is een reactie van een Complex Adaptief Systeem, dat gekenmerkt wordt door 

zelf-organisatie en gedeelde waarden.  

6. De actoren die het veroorzaken door hun interactie zijn non-lineair met elkaar 

verbonden, divers en onderling afhankelijk van elkaar. 

Tabel 29: Antecedenten van emergentie 

Reactie op de context 

        Complexe omgeving 

        Far-from-equilibrium / disruptie 

Reactie van Complex Adaptieve Systemen 

        Zelf-organisatie 

        Shared values / shared intentions  

        Collectief leiderschap 

Reactie door actoren               

        Non-linearity  

        Diverse  

        Onderlinge afhankelijkheid van elkaar  

Reactie door gebruik van de instrumenten 

        Improvisatie 

        Communicatie: informal/ through creative discours and  

        dialogue 

        Innovatie lab processen, zoals Theory U, Appreciative Inquiry 

        Simple rules 
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Maar kun je überhaupt beïnvloeden dat emergent innoveren ontstaat? 
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Unpanned 
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        Communication: informal/ 
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Consequences of emergence 

 

Collective reflexivity 

Collective mindfulness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVATION 
 

EMERGENCE 
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7. Leiderschap en emergent innoveren: zes mothers of invention 

 

7.0. Inleiding: de mythe van maakbaarheid 

 

Dit hoofdstuk gaat het over het thema ‘maakbaarheid’’. 

Na bestudering kun je: 

- Aangeven in hoeverre emergentie ‘maakbaar’ is; 

- Benoemen met welke zes acties emergentie gefaciliteerd kan worden; 

 

Het doel van dit hoofdstuk is te bezien in hoeverre emergent innoveren maakbaar is. In de 

eerste plaats zou een keuze kunnen zijn nu eens juist niets te doen. Los te laten, af te wachten 

wat de betrokken mensen samen kunnen presteren zonder het micromanagement van de 

‘leider’. De Tao kent wu wei, wat letterlijk ‘niet doen’ betekent. Hier gaat het om het 

paradoxale begrip wei wu wei: ‘handelen door niet te handelen’. Je zou kunnen zeggen dat je 

niet moet handelen tegen de stroom der ontwikkelingen in of dat je moet handelen zonder 

gehechtheid aan het resultaat. En dan ontstaat de innovatie, misschien.  Zuijderhout et al. 

(2002) stellen dat management chaos soms moet accepteren. De chaotische dynamiek van 

zelfordening toelaten bij bijvoorbeeld coalitievorming is een voorwaarde voor het vinden van 

nieuwe, intelligente oplossingen in een organisatie. “Het management doet er, juist op die 

momenten waarop ze uit onzekerheid zijn macht zou willen laten gelden, beter aan het proces 

aan zichzelf over te laten en te faciliteren, dan zelf naar oplossingen te zoeken” (o.c., p. 67). 

Ook Snowden & Boone (2007) spreken ervan dat leiderschap “must patiently allow the path 

forward to reveal itself” (p.5). Een tweede keuze betreft het herkennen en bestuderen van 

emergentie, wanneer het zich voordoet. Zuijderhout et al. (2002): “Bij het vertalen van 

inzichten uit de chaos- en complexiteitstheorie …… bestaat het gevaar dat er wederom 

gestreefd wordt naar iets beheersbaars…. En dat is nu juist de essentie van veranderingen in 

organisaties: die zijn te beheersen, die zijn hooguit te herkennen” (o.c., p. 67). Zo is er ook 

nog meer onderzoek nodig naar emergentie in organisaties. We weten nog zo weinig van de 

totstandkoming van innovaties dat het al uiterst waardevol zou zijn, als we het verschijnsel 

zouden herkennen, als het zich voordoet en dat dan zouden kunnen analyseren. 

 

Leiderschap 

Sommigen denken dat emergentie en innovatie kunnen worden veroorzaakt door leiders.  

Ik ben het eens met Johnson, als hij zegt: The emergent phenomena typically arise in the 

absence of any sort of “invisible hand” or central controller (Johnson, 2009, p. 15). Dat 

gebrek aan controle onderscheidt nu juist het emergentie paradigma van het empirie 

paradigma. Bovendien ligt de nadruk op ‘collectief leiderschap’. Voor een voorbeeld van 

emergent collectief leiderschap zie tabel 31. 

 

 

Tabel 31: voorbeeld emergent collectief leiderschap  

Curral et al (2016) beschrijven een voorbeeld van emergent leiderschap ten tijde van de orkaan 

Katerina in 2005. In de uren die volgden op de ramp vormden burgers zelf groepen om slachtoffers 

te helpen en hen naar droog land te brengen, terwijl anderen geïmproviseerde faciliteiten (zoals 

ziekenhuizen) bouwden om gewonden en ontheemden een plaats te geven. Centraal gestuurde, 

formele acties en protocollen in de eerste week na de gebeurtenis slaagden er niet in een tijdige 

oplossing voor de ramp te brengen. De complexiteit van het scenario na Katrina was zo groot dat 

gecentraliseerde vromen van leiderschap onvoldoende waren om een adequaat en efficiënt 

antwoord te geven. Terwijl gedecentraliseerde vormen van leiderschap leidden tot de emergentie 
van een zelf-organiserend complex adaptief system dat veel efficiënter was om de situatie het hoofd 

te bieden. 
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De derde weg: Collectief leiderschap 

Naast niets doen en de mythe van beheersing blijven volgen is er een derde weg. De 

complexiteitstheorie geeft een nieuwe betekenis aan leiderschap door de nadruk te leggen op 

de dynamische interacties tussen alle individuen, uitleg gevend hoe deze interacties onder 

bepaalde condities emergente resultaten kunnen produceren (Lichtenstein & Plowman, 2009).  

Jazelfs, in de complexiteitstheorie wordt leiderschap niet beschouwd als een of meer 

personen. Het is eerder het herkenbare patroon van organiserende activiteit door 

verschillende autonome individuen gezamenlijk (Uhl-Bien, Marion & McKelvey, 2007, Hazy 

& Uhl-Bien, 2012). Zoals emergentie wordt gerelateerd aan collectieve intelligentie, zo 

noemen we dit collectief leiderschap. Het is niet leiderschap, maar de omstandigheden, de 

context waarin de organisatie zich bevindt die de emergentie van innovatie creëert: het far-

from-equilibrium (e.g. Nonaka, 1988).   

Dus wellicht is emergentie toch enigszins te faciliteren (Brown, 2017). De antecedenten van 

emergentie die we in het vorige hoofdstuk hebben gevonden geven een aantal hints. Een 

aantal daarvan nl. zijn wel degelijk te beïnvloeden, zoals zelforganisatie, het streven naar 

gedeelde waarden, het gebruik van improvisatie, informele communicatie en creatieve 

dialoog. Daarenboven is een literatuursearch gedaan naar  ‘emergent leadership’ or 

‘complexity leadership’ in twee databases Academic Source Complete (ASC) en Business 

Source Premier (BSP). Dat leidde uiteindelijk tot 34 artikelen, waarvan inhoud hier is 

opgenomen en geordend. Verder is grijze literatuur gebruikt als bron, zoals Brown, A.M. 

(2017), Van Berkel & Manickam (2019), Van ’t Veer et al. (2021). Samen leidt dat tot zes 

categorieën, je zou ook kunnen zeggen leiderschapsvaardigheden. We noemden dat de zes 

moeders van de innovatie. De eerste moeder van innovatie is mogelijk maken; de tweede 

enthousiasmeren, de derde denken aan de toekomst, de vierde uitwisselen, de vijfde snuiven 

van de context, de zesde aanpassen (zie tabel 32). 

 

 
 

Tabel 32: De zes moeders van innovatie 
 

1. Mogelijk maken (enable) 

2. Eenheid smeden (motivate) 
3. Denken aan de toekomst (dream) 

4. Uitwisselen (interact) 
5. Snuiven van de context (context sensitivity) 

6. Aanpassen (adapt) 

 

 

In het onderwijs van innovatoren in zorg en welzijn zouden de zes moeders goed kunnen 

orden geïntegreerd. Hier wordt geen pleidooi gehouden voor een aparte module innovatie. 

Gezocht zou kunnen worden binnen bestaande modules op het terrein van Strategie en Beleid 

en Adviesvaardigheden. 

 

 

7.1.De zes moeders van innovatie verder toegelicht 

 

7.1.1. Mogelijk maken (enable) 

Bennett & Lemoine (2014) geven aan hoe je de VUCA-wereld het hoofd kunt bieden. Met 

betrekking tot onzekerheid stellen zij dat het belangrijk is informatie te verzamelen, te 
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interpreteren en te delen. Dat werkt het beste als het is ingebed in een informatieanalyse 

netwerk. Er is een risico, dat we verzuipen en verward raken in de hoeveelheid informatie die 

we verzamelen.  Een dergelijke periode van verwarring kan echter zeer vruchtbaar zijn.  

Ten aanzien van complexiteit stellen Bennett & Lemoine (2014) voor de organisatie opnieuw 

te structureren en de juiste specialistische kennis bijeen te brengen. Macintosh en Poutanen 

(2016) geven aan dat voor emergentie van een nieuwe orde het noodzakelijk is om 

doorlaatbare grenzen te stellen (bijvoorbeeld door een open innovatiestrategie), onderlinge 

verbondenheid te stimuleren (bijv. middels rijke communicatie door heel de organisatie heen 

en het creëren van gedeelde waarden) en zelf-organisatie van de systeemdelen te bevorderen 

(bijv. de mogelijkheid te organiseren en re-organiseren afhankelijk van snel veranderende 

contexten).  

In het co-creatie wiel van Ehlen (2015) hebben we het dan over ‘construction’. Zij maakt 

daarin een onderverdeling naar autonomie (werk volgens jouw individuele passie en 

motivatie; vrijheid om te experimenteren, eigenaarschap van methode en resultaten), 

faciliteiten (tijd, geld en werkomstandigheden) en steun (van management, collega’s en 

toekomstige klanten). 

 

In bijlage 9.2 geven we uit deze opsomming twee instrumenten om emergentie mogelijk te 

maken extra aandacht: zelf-organisatie en simpele regels (o.a. op basis van Van Berkel & 

Manickam, 2019).  

 
 

Leadership is about the capacity of the whole system to sense and actualize the future that wants to 

emerge. 
C. Otto Scharmer, Leading from the Emerging Future: From ego-system to Eco-system economies.  

 

 

 

7.1.2. Eenheid smeden 
 

Als een van de kenmerken van de interactie tussen mensen die leidt tot innovatie is genoemd 

hun onderlinge afhankelijkheid. Leiderschap in complexiteit en onzekerheid erkent de 

motiverende en enthousiasmerende kracht van onderlinge afhankelijkheid. Is dat gevoel er 

niet dan gaat het mis (zie bijvoorbeeld Mathieu, Marks, & Zaccaro, 2001). Aldus is 

onderlinge afhankelijkheid een kritieke motiverende factor. Dat betekent dus ook dat wie 

complex gedrag wil faciliteren, afhankelijkheden tussen mensen in het systeem moet 

koesteren en eenheid moet smeden (Uhl-Bien & Marion, 2009.)  

In het co-creatie wiel van Ehlen (2015) hebben we het dan over ‘relation and emotion’. Ze 

noemt dit voorwaarden en verdeelt ze onder in vertrouwen (integriteit tussen de leden van het 

team, tussen team en management, vertrouwen in haalbaarheid van de taak), team spirit 

(verbondenheid, gezamenlijk belang, collective leadership) en een goede sfeer (het is leuk om 

samen te zijn, plezier en een relaxte werkatmosfeer). In de dimensie ‘expertise’ noemt ze als 

mechanisme ook gedeelde waarden. 

Het creëren van gedeelde waarden blijkt effectief te zijn voor het smeden van eenheid in het 

collectief (Pozner et al.,1985; Conti et al, 2003; Porter & Kramer, 2019, ook al is er enige 

discussie over geweest (Crane et al, 2014; Porter & Kramer, 2014). Conti et al. (2003) 

benadrukken dat het ontwikkelen van warden een participatief process moet zijn, waarbij 

dierbare praktijken, verhalen en filosofieën evenals gewenste toekomst worden 

geïdentificeerd. De gedeelde waarden zijn niet universeel, ze moeten in het collectief 

besproken en ontwikkeld worden in elke specifieke context. 
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Dat betekent ook, dat het belangrijk is op kleine schaal te beginnen, waar de onderlinge 

afhankelijkheid het meest voelbaar is. Sociale innovaties zijn in die zin ook ‘fractals’, waarbij 

op kleine schaal in praktijk wordt gebracht, wat we het liefst zouden zien gebeuren op grote 

schaal. Maar voordat sprake is van ‘opschaling’, moeten we voldoende geleerd hebben van 

onze ervaringen.  

 

In 8.2.1. geven we een instrument om eenheid te smeden extra aandacht: het creëren van 

gedeelde waarden. 

 

7.1.3. Dromen: Positief denken vanuit de gezamenlijke toekomst  

Holman (2010) geeft het belang aan van inspirerende verhalen over hoe de toekomst eruitziet. 

Wanneer geplande verandering niet mogelijk is, kunnen we proberen de werkelijkheid te 

benaderen door te zoeken naar verschillende scenario’s. Daarmee wijken we af van het co-

creatie wiel van Ehlen (2015). Zij geeft aan bij de factor ‘expertise’, dat het belangrijk is dat 

er gedeelde doelen zijn tussen belanghebbenden en innovatoren en tussen alle 

organisatorische niveau’s. In paragraaf 4.3. hebben we aangegeven dat zulks enkel geldt voor 

geplande innovatie.  

Hier willen we graag stilstaan bij het oorspronkelijke scenario-denken, zoals dat is gebruikt is 

binnen Shell en in het bijzonder bij de methode van de Three Horizons.  Het oorspronkelijke 

scenario-denken is ontwikkeld door Peter Schwarz (1996). Het is een vorm van 

toekomstonderzoek. Meestal omvat het scenario-denken eerst een omschrijving van de 

huidige situatie, een of liever meer beelden van de toekomstige situatie, zijnde de scenario’s, 

en een mogelijke weg van de huidige situatie naar de toekomstige situatie.  

Een speciale vorm van scenario-onderzoek is de Three Horizons methodology. Deze methode 

is ontwikkeld door by Bill Sharpe van het International Futures Forum als onderdeel van het 

UK Foresight Program’s Intelligent Infrastructures Project. 

De Three Horizons methodology is een middel om een creatieve dialoog te faciliteren over de 

weg naar de toekomst. Het model geeft drie elkaar overlappende horizonten weer met de 

kenmerken die daarbij horen (praktijken, benaderingen, waarden, technologieën etc.).  Deze 

aspecten veranderen door de tijd; sommige groeien, andere nemen af, afhankelijk van context 

buiten de organisatie. Terwijl sommige aspecten in de eerste horizon op natuurlijke wijze 

minder (belangrijk) worden, ontstaan (emergeren) nieuwe activiteiten die uiteindelijk het 

nieuwe patroon in de toekomst worden. Innovaties in de tweede horizon zijn cruciaal voor het 

faciliteren van en creëren van ruimte voor de patronen uit de derde horizon om te emergeren. 

(Fig. 15). 

 

Belangrijk is uit te gaan van positief denken. Ook dat motiveert. Cooperrider  ontwikkelde 

daartoe Appreciative Inquiry. “Appreciative Inquiry is the cooperative search for the best in 

people, their organizations, and the world around them. It involves systematic discover of 

what gives a system ‘life’ when it is most effective and capable in economic, ecological, and 

human terms. AI involves the art and practice of asking questions that strengthen a system’s 

capacity to heighten positive potential” (Cooperrider & Whitney, 1999, p. 10). 

 

In hoofdstuk 8.3.3 gaan we verder in op de methode van Appreciative Inquiry en geven we 

een voorbeeld van een positief meeting bord. 

 

The same spirals on sea shells scan be found in the shape of galaxies. 
 

Adrienne Maree Brown (2017, p. 59) 

 

http://training.itcilo.org/delta/Foresight/3-Horizons.pdf
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7.1.4. Uitwisselen (interact) 

Een belangrijk element in emergent innoveren is de interactie, die ook in de definitie wordt 

genoemd, de uitwisseling; dat is tegelijk die collectiviteit. Ehlen (2015) noemt in haar co-

creatie wiel de dimensie ‘action’. Mechanisme daarbinnen is multi-level samenwerking 

(tussen innovatoren en opdrachtgever, interne en externe netwerken, toekomstige gebruikers 

onderling), en communicatie (transparante communicatie tussen alle belanghebbenden, intern 

en extern).  

 

7.1.4.1 Stakeholderanalyse 

Een instrument om eerst te gebruiken is de stakeholderanalyse. Het is van belang te weten 

wie er bij een innovatie betrokken (moeten) zijn of op zijn minst wie erdoor geraakt worden. 

Een stakeholders analyse identificeert deze mensen en hun mate van deelname, belang en 

invloed.   

Een stakeholderanalyse begint met de volgende stap: Bepaal met het innovatie team wie 

belanghebbend zijn. In de tweede stap van de stakeholdersanalyse groepeer je de 

belanghebbenden. Voor een uitwerking van dit instrument, zie 8.2.4. 

 

7.1.4.2 Collectivity 

Een van de uitgangspunten van emergentie is dat de interactie een uitwisseling  

is tussen mensen, die vervolgens samen iets nieuws creëren. Ehlen (2015) bevestigt het 

belang van multidisciplinaire diversiteit en de combinatie van verschillende gezichtspunten. 

We gaven al aan, dat naarmate het probleem complexer wordt, de oplossing collectiever 

gevonden moet worden. Daarvoor is het eerst van belang te weten wie de belanghebbenden 

zijn. Wheatley (1992) zegt dan dat het allemaal gaat om relaties, om kritieke verbintenissen. 

In een lange termijn innovatie is dat belangrijker dan het creëren van een kritieke massa. Er 

zijn verschillende termen voor zulke collectieve interactie. We noemden co-creation, 

collaborative deliberation, socratic dialogue, creative dialogue, co-production. We hadden het 

eerder ook al over collective reflexivity en collective intelligence en collective mindfulness. 

We vernoemden Frank Zappa en zijn audience participation. We haalden voorvechters van 

gezamenlijke actie naar voren zoals Anne Maree Brown.  

 

Centraal is steeds dat alle belanghebbenden vanaf het begin bij het proces betrokken zijn. 

Voor de duidelijkheid, dan gaat het dus ook om cliënt/patiënt/burger participatie. Je zou 

verwachten dat dat overal al plaatsvindt. In een innovatie afdeling van een diagnostisch 

centrum bijvoorbeeld  staat patientenparticipatie hoog in het vaandel. Innovatieadviseurs 

geven aan dat het ook wordt toegepast bij innovatieprojecten. Echter, zelfs daar werd de 

patiënt nooit betrokken bij de eerste fase van innoveren: het verzamelen van informatie voor 

innovatie-concepten  (Michielsen, 2020). 

 

Een voorbeeld is Open Space Technology (8.4.2) en de dialoog. (8.4.3). 

 
The depth of relationship between the individuals in a system determines its strength. 
 

Margaret Wheatley 

 

 

7.1.5.Snuif de context op (sense the context) 

In 3.1 gingen we al uitgebreid in op het belang van de context.  Wat we nodig hebben is in de 

woorden van Langer (2000.  p220): “A flexible state of mind in which we are actively 

engaged in the present, noticing new things and sensitive to context”. King & Bedham (2019) 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IyN76oTt67M
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stellen dat collectieve mindfulness effectief is in VUCA (Volatile Uncertain Complex 

Ambiguous) contexten. Collectieve mindfulness is ‘about the ability of groups and 

organizations to notice ‘weak signals’ of pending crises and have the motivation and 

capacity to respond to what they notice. (King & Bedham, p.9).  Deze staat van geest om 

aanwezig te zijn in het moment en de neiging om te oordelen achterwege te laten is cruciaal 

om de potentie van collectieve intelligente, - de capaciteit van een groep mensen om 

complexe problemen te kunnen oplossen-  te laten ontstaan en dat is weer direct verbonden 

met het ontstaan van innovatie (Martini et al, 2020). Ehlen (2015) noemt dit niet in haar co-

creatie wiel. 

 

Een instrument om de context op te snuiven is systems recognition. Van Berkel & Manickam 

(2019) geven aan dat het tekenen van samenhang in problemen een belangrijk element is om 

complexe vraagstukken te kunnen begrijpen en erop in te kunnen spelen. Hierbij een 

voorbeeld. 

Een lineaire reactie op obesitas zou zijn, dat de cliënt gestimuleerd wordt een dieet te gaan 

volgen. Echter te veel andere factoren spelen een rol, die moet worden meegenomen. Voor 

een voorbeeld van samenhang van complexe problemen zie figuur 17. 

 

 

  

 
 

Figuur 17: Voorbeeld samenhang complexe problemen obesitas 

 

 

Daarbij steunen ze voor een belangrijk deel op Kim & Anderson (2007). Deze geven een 

achttal archetypen van patronen, die we in systemen zien. Deze archetypen worden verder 

beschreven in 8.5.2. 
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7.1.6.Aanpassen (adapt) 

Horvat (2017) stelt dat er een betekenisvolle afhankelijkheid is tussen adaptief leiderschap en 

innovatie. Adaptief leiderschap drijft emergentie. Anderen spreken van flexibiliteit (Denison, 

Hooijberg & Quinn, 1995; Kaiser & Overfield, 2010).  Ook Brown (2017) onderstreept het 

belang van flexibiliteit in de vorm van een mooie metafoor:“riding change like dolphins ride 

the ocean” (p.21). 

 

7.1.6.1 Improvisatie/experimenteren 

Ehlen (2015) noemt binnen haar co-creatie wiel experimenteervrijheid als een van de 

mechanismen om tot innovatie te kunnen komen. Dat vraagt ook moed en durf om 

ongebruikelijke besluiten te nemen. Ook Holman (2010) onderstreept het belang van 

improvisatie, ze noemt ook jazz.   

 
 

Frank Zappa en improvisatie 

Improvisatie in de muziek, zoals in de jazz is een tekenend voorbeeld van het emergentie 

paradigma. Je kunt ook denken aan Frank Zappa als componist, bijvoorbeeld van Civilization 

Phase III. “The album's storyline was conceived via improvised dialogue involving a series of 
randomly chosen words, phrases and concepts, which included motors, pigs, ponies, dark 

water, nationalism, smoke, music, beer and personal isolation. The music was conceived as 

an opera pantomime, and is dark and ominous. The Ensemble Modern samples allowed the 

Synclavier to produce richer-sounding music than Zappa's previous works using the machine, 
which produced the cruder-sounding music on albums such as Jazz from Hell”.  Behalve van 

improvisatie in zijn muziek is Zappa bekend van zijn improvisaties in gitaarsolo’s, door hem 

gestuurde improvisaties van zijn band, deelname van het publiek tijdens optredens, mutaties in zijn 

teksten en improviserende experimenten met opnames op tape.  

 

Experimenteren wordt door Bennett & Lemoine (2014) aangehaald als belangrijkste 

instrument om ambiguïteit tegen te gaan. Snowden & Boone (2007) geven aan op welke 

manier leiders zouden moeten reageren in situaties van complexe contexten. Ze noemen dat: 

probe, sense and respond, waarbij de ‘probe’ extra relevant is. Het gaat om experimenteren, 

omgevingen creëren waarin patronen kunnen ontstaan. Vervolgens is het van belang te 

ervaren wat er gebeurt en dan (pas) te reageren.  Belangrijk daarbij is dat sprake is van een 

iteratief proces. Experimenteer, verzamel feedback, experimenteer opnieuw en zo leren we. 

“It happens in cycles, convergences, explosions” (Brown, 2017, p. 105). Het is de wijze 

waarop professionals kunnen reflecteren op hun ‘reflection-in-action, zoals Schön (1983) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nationalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Opera
https://en.wikipedia.org/wiki/Pantomime
https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_from_Hell
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bedoelde. Dat kan alleen, als ze afwisselen tussen acting and reflecting  (Luhmann,1998), het 

is onmogelijk beide tegelijk te doen.  Gerelateerd aan improvisatie is de stap van reflectie. Na 

een experiment moet gekeken worden wat het heeft opgeleverd.  In de Scrum methode wordt 

dat systematisch gedaan.  We gaan verder in op de scrum methode in 8.6.2. 

 

 
 

 

7.2. Medusa 

Deze zes moeders vormen samen het woord Medusa. Medusa of Medousa (Μέδουσα) , zo 

schrijft Hesiodus, was een monsterlijke figuur uit de Griekse mythologie. Hesiodus leefde in 

de achtste eeuw voor Christus en schreef o.a. de Theogonia (1022 verzen) waarin hij orde 

schept in de Griekse godenwereld van Homeros, door de goden in genealogieën te 

rangschikken. Medusa komt erin voor als de dochter, de liefdesbaby van Phorcus (een 

zeegod) en zijn zus Ceto (een zeemonster). Ze had twee zusters, samen de Gorgonen 

genoemd. Medusa had volgens Ovidius ooit een bijzondere schoonheid. Ze woonde echter, 

tot haar verdriet, in een land waar nooit de zon scheen. Medusa smeekte Athena haar te laten 

vertrekken naar zonnige streken. Athena stond dit niet toe omdat ze schrik had dat de mensen 

niet haar maar Medusa om haar schoonheid zouden prijzen. In een andere versie van de 

mythe zou Medusa de toorn van Athena hebben gewekt doordat Poseidon haar in Athena's 

tempel op het altaar had verkracht. De woedende Athena nam wraak. Niet door de schuldige 

te straffen, maar het slachtoffer de schuld te geven. Een voorbeeld van victim blaming… In 

het geval van Medusa werd haar prachtig krullende haar in een hoop kronkelende slangen 

veranderd. Verder zou eenieder die Medusa in het gelaat keek, ter plaatse verstenen. Haar 

zussen (die haar hadden geholpen de tempel te betreden) werden op dezelfde manier 

vervloekt. In het algemeen werd Medusa beschouwd als de belichaming van doodsangst, die 

de mens kan doen verstijven. Voor een interessante kijk op haar lot zie Juul Kraijer (untitled, 

2019). 

Afbeelding 9 geeft een collage van afbeeldingen van Medusa in de kunst. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vers_(gedicht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homeros
https://www.vankemenade-act.nl/file87-iijj-nl/
https://www.youtube.com/watch?v=3Lu2nIMUzks
https://www.youtube.com/watch?v=3Lu2nIMUzks
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De Medusa met mooie haren (voor) 

 
De Medusa met slangenhaar (na) 

 

Medusa reflectie (tegenover) 

 

 Medusa perspectief  (vanuit) 

 

 

 

 

Medusa’s wraak op Perseus 
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Perseus was een zoon van Zeus en Danaé. Hij werd door de koning van het eiland waar hij 

woonde, weggestuurd om het hoofd van Medusa te halen. Opnieuw was het Athene die hem 

hielp onder andere door hem de weg te wijzen. Uiteindelijk wordt Medusa inderdaad door 

Perseus gedood en onthoofd. Haastig vloog Perseus daarna weg op zijn vleugelschoenen, 

onzichtbaar voor de Gorgonen, Medusa’s zusters die hem wilden vervolgen. Uit de bij het 

vervoer van de Medusakop afdruppelende bloeddroppels zijn, naar men zegt, de vele giftige 

slangen in Afrika ontstaan. Perseus schonk het hoofd van Medusa aan Athene, die het op haar 

schild hechtte, als een vreselijk wapen tegen haar vijanden. Door de belichaming van de 

doodsangst te verslaan wordt Perseus algemeen beschouwd als de overwinnaar van de angst. 

Wie uit eigen kracht, zij het met wat hulp van de oden, de angst weet te overwinnen, kan 

voortaan als held alle gevaren trotseren.  

Belangrijk is nu, ook voor onze Medusa als metafoor, dat uit het bloed dat stroomde uit haar 

hoofd in de zee viel en daaruit twee bijzondere wezens ontstonden: de sterke reus Chrysoar 

en het schitterende gevleugelde paard Pegasus (zie afbeelding 10).. De een is een mooie 

metafoor voor verbetering, de andere voor vernieuwing. 

Chrysoar (Χρυσάωρ) betekent in het oud grieks '(hij met) het gouden zwaard', en de zoon van 

Medusa kreeg deze naam omdat hij - volgens Hesiodus - met een gouden zwaard in hand ter 

wereld kwam). Het is een wezen uit de Griekse mythologie over wie niet veel meer bekend is 

dan dat het een sterke reus was. Een van de verhalen is, dat hij trouwde met Callirhoe op het 

eiland Erythia en bij haar een driekoppige zoon Geryon verwekte (die later door Heracles 

vermoord zou worden). Van Chrysoar wordt beweerd dat hij niet alleen een geweldig 

vaardige zwaardvechter was, hij zou bovendien succesvol zijn geweest als piraat. Hij zou in 

staat zijn geweest de zee te bewegen (hydrokinesis). Chrysoar zou zich hebben ontwikkeld tot 

een rijk man en koning worden over heel Iberië (Spanje). 
 

Pegasus (Πήγασος) is een gevleugeld paard.  Na zijn geboorte uit het bloed van Medusa dat 

samenvloeide met het zoute water van de zee, vloog hij naar de berg Helicon, waar de negen 

muzen leefden. Op de plek waar Pegasus met zijn hoeven de grond raakte, ontstond een 

heilige bron, de Hippocrene (paardenfontein). Wie het water uit de bron dronk, kreeg de gave 

van het dichten.  Oorspronkelijk kon Pegasus door niemand bereden kon worden.  De held 

Bellerophon kreeg van godin Athena gouden teugels, zodat hi jPegasus kon temmen.  

Pegasus hielp Bellerophon in zijn strijd tegen de Chimaeraen en tegen de Amazonen. 

Bellerophon werd echter overmoedig door zijn sucessen. Hij probeerde op Pegasus naar de 

Olympus te vliegen om de woning van oppergod Zeus te bekijken. Maar de goden doorzagen 

de hoogmoedige daad van Bellerophon en stuurden een steekvlieg, die Pegasus onder de 

staart beet. Pegasus steigerde, Bellerophon viel eraf en stierf een gruwelijke dood (hoewel hij 

volgens sommige bronnen door de godin Athena werd gered). Pegasus kwam wel op 

de Olympus aan en werd 'drager' van de donder en bliksemschichten van Zeus.[2] 
Aldus bracht moeder Medusa twee bijzondere kinderen voort: verbetering en vernieuwing. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hesiodus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chimaera_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amazonen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hybris_(Oudgrieks)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dazen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pallas_Athena
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympus_(berg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pegasus_(mythologie)#cite_note-2
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Afbeelding 10. The Birth of Pegasus and Chrysoar (1876-1885) door Sir Edward Coley Burne-

Jones (1833-1898) 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Medusa_(mythologie) 

 

Toelichting Medusa 

Wat voegt het acronym Medusa toe aan de stappen voor emergent innoveren? In de eerste 

plaats helpt het om de zes stappen te herinneren. Maar, als je wilt en met enig geweld, is 

Medusa een zeer geschikte metafoor voor emergent innoveren. Medusa is de liefdesbaby van 

Phorcus (een -mindere- zeegod) en zijn zus Ceto (een zeemonster) en is een prachtige vrouw 

met prachtige haren. Dan raakt ze far-from-equilibrium. Het mooie meisje wordt verleid en 

verkracht door Poseidon, de God van de Zee op het altaar van de tempel van Athene en 

vervolgens als slachtoffer door Athene bestraft voor wat er gebeurd is. Slangen als haren, 

verstening van wie ze aankijkt en tenslotte decapitatie. Een onvoorstelbaar drama. En toch 

ontstaan daaruit, in een soort co-creatie tussen haar bloed en de zee, twee geweldige 

nakomelingen: Chrysoar, de geweldige zwaardvechter die van piraat koning wordt en 

zichzelf continu verbetert en het paard dat een unieke innovatie, vleugels, bezit en de donder 

en bliksemschichten van oppergod Zeus draagt.  Het verhaal brengt allerlei verrassende 

associaties teweeg. Zoals, dat Medusa wraak neemt op Perseus (zie afbeelding 9). Elders 

wordt verteld dat ze verliefd zou zijn geworden op een blinde vrouw. Vaak wordt ze ook 

beschouwd als feministisch icoon. 

 

7.3 Discussie en conclusies 
Het doel van dit hoofdstuk was te bezien in hoeverre emergentie maakbaar is.  

 

Dat leidt tot de volgende conclusies: 

1. Emergentie kan ontstaan zonder inmenging van control of beheersing, door niets te 

doen. 

2. We weten nog zo weinig over de vraag hoe emergentie ontstaat dat het al belangrijk 

is te zien wanneer en onder welke omstandigheden emergentie innovatie plaatsvindt 

en dat achteraf te bestuderen. 

3. Wellicht kunnen we emergente innovatie faciliteren. 

4. Er zijn dan mogelijk zes moeders van innovatie: mogelijkheden creëren, eenheid 

smeden, denken vanuit de toekomst, uitwisselen in co-creatie, snuiven van de context 

en aanpassen waar nodig. Samen vormen deze het acronym Medusa, een metafoor 

voor innovatie na een situatie van far-from-equilibrium. 
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8.De gereedschapskist voor emergentie 

 
8.0 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk gaat het over instrumenten voor emergentie..  

Na bestudering kun je: 

- Een aantal verschillende instrumenten voor emergentie aangeven; 

- De instrumenten bij wijze van eerste experiment toepassen. 

 

In hoofdstuk 3 is het emergentie paradigma gepresenteerd. Deze blijkt het meest geschikte 

paradigma om in tijden far-from-equilibrium en hoge complexiteit organisaties te 

vernieuwen. In hoofdstuk 7 hebben we van dit paradigma’s een verdieping weergegeven via 

een conceptanalyse. In dat hoofdstuk zijn we niet diep in kunnen gaan op de vraag hoe je nu 

precies te werk kunt gaan om emergent te innoveren. In hoofdstuk 8 werd ook duidelijk dat 

emergent innoveren maar beperkt maakbaar is. 

Wel zijn in de lopende de tekstinstrumenten genoemd die wellicht kunnen helpen. Dat leidde 

in hoofdstuk 8.3 tot de presentatie van Medusa, de zes moeders van innovatie. Van elk van 

deze zes moeders presenteren we een aantal kinderen (instrumenten). 

 
8.1. Instrumenten om emergent innoveren mogelijk te maken 

 
8.1.1. Zelforganisatie 

Zelforganisatie moet niet worden verward met zelfsturing. Sommigen noemen zelfsturing een 

systeem waarbij de autonomie verder gaat dan zelf-organisatie. Dat is hier niet bedoeld. 

“Zelforganisatie is een natuurlijk proces dat altijd en overal plaatsvindt, terwijl zelfsturing het 

besturingssysteem is waarmee bestuurders en managers (de bazen) grip proberen te krijgen 

op de organisatie, dat wil zeggen op die zichzelf organiserende processen. En of je nou een 

top down aansturing hebt van de organisatie of zelfsturende teams, die zelforganisatie vindt 

toch wel plaats. Ondanks de organisatie, dat wil zeggen ondanks het besturingssysteem” 

(Kuiken, 2019). 

 

Doel 

Zelf-organisatie heeft als doel medewerkers of leden van de groep, het netwerk die 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat de mogelijkheid en het vertrouwen te bieden 

in interactie met elkaar en de context iets nieuws te creëren. Het ‘hoe’ is aan het team. 

 

Instructie 

Het begint met het verantwoordelijk stellen van het team voor het teamresultaat. Het team 

formuleer gezamenlijke waarden (zie paragraaf 9.2.1.). Het team organiseert continue 

feedback (zie bijvoorbeeld via paragraaf 6.6). 

 

De Agile Scrum Group levert een tweetal stappen: 

 

Stap 1: randvoorwaarden neerzetten voor succesvolle zelforganisatie (op organisatieniveau) 

• Creëer een gedragen visie voor zelforganisatie en de inrichting van de organisatie 

• Betrek alle betrokken partijen bij meningsvorming (teams, managers, 

leidinggevenden, ondersteunende diensten) 

• Opstellen van kaders waarbinnen teams zelforganiserend kunnen zijn 

• Stel een plan op voor medewerkers waarvan de functie verdwijnt 

https://agilescrumgroup.nl/zelforganisatie/


 106 

• Informatievoorziening op teamniveau inrichten zodat een team zichzelf kan bijsturen 

• Aanpassen arbeidscontracten 

• Herinrichting teams 

• Werven nieuwe medewerkers 

• Afschaffen overbodige “oude” regels 

Stap 2: zelforganisatie in de teams 

• Opleiden van medewerkers in zelforganisatie 

• Teamdoel vaststellen met het team. Binnen zelforganisatie wordt het doel en kaders 

vanuit het management ingegeven, maar wel in overleg met het team vastgesteld. 

• Met het team invulling geven aan de kaders 

• Werkwijze team vaststellen (taken en verantwoordelijkheden verdelen; processen 

rond samenwerking inrichten) 

• Afspraken maken over in welke tijd nieuwe (extra) taken worden gedaan 

• Coaching op nieuwe werkwijze starten 

• Continu lering trekken uit de eerste teams zodat adoptie van zelforganisatie steeds 

makkelijker gaat 

 

Verder studeren 

 Website 

 https://zelforganisatiefabriek.nl/zelforganisatie/ 

Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=BxOS5vpy4d8 

https://www.youtube.com/watch?v=PMj1YfnUn6k 

 https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q 

 Literatuur 

De Zelforganisatiefabriek, Zelforganisatiechecklist geraadpleegd 21 april 2021 van: 

https://zelforganisatiefabriek.nl/zelforganisatie-checklist-download/ 

Kuiken, B. (2019), Zelfsturing, eh.. zelforganisatie. Geraadpleegd 21 april 2021 van: 

https://www.linkedin.com/pulse/zelfsturing-eh-zelforganisatie-ben-kuiken/ 

 

 

 
8.1.2. Simpele regels 

 
Doel 

Het doel van simpele regels is dat deze eenvoudig met elkaar te communiceren zijn zodat de 

groep deze regels snel kan internaliseren. Tevens is er voldoende vrijheid en speelruimte om 

waar nodig zelf oplossingen te bedenken. Simpele regels zorgen ervoor om je gedeelde 

waarden (zie 9.2.1.) concreet te maken. 

 

Instructie 

Sull & Eisenhardt (2015) hebben het idee van eenvoudige regels beschreven.  

Simpele regels vragen het volgende: 

1. De regels moeten bij voorkeur met de betrokkenen worden bedacht.  

2. De regels zijn concreet voor de situatie/de context waar de groep zich in 

bevindt (dus niet iets als “doe je best” of “focus op de klant”).  

https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
https://zelforganisatiefabriek.nl/zelforganisatie-checklist-download/
https://www.linkedin.com/pulse/zelfsturing-eh-zelforganisatie-ben-kuiken/
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3. Een beperkt aantal regels (3-7) voldoet. De spreeuwen in de zwerm die samen 

vliegen en de mooiste bewegingen maakten, houden zich aan drie regels: botst 

niet met een ander, beweeg dezelfde kant op als de (zeven) vogels in je buurt, 

blijf in de groep.In het begin van Corona waren er ook maar een paar regels, 

waaraan we ons moesten houden: houd 1,5 meter afstand, was je handen 

regelmatig en houd je arm voor je mond, als je moet hoesten of niezen.  

4. Maak de regels zichtbaar, bijvoorbeeld door ze aan de muur te hangen. 

Verder studeren 

 Website 

 https://www.independent.ie/life/the-rules-how-to-do-everything-31255685.html 

 https://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle 

 Video 

https://www.youtube.com/watch?v=kLoUGKPUhFs 

https://www.youtube.com/watch?v=bPZxCa8Gzq0 

https://www.youtube.com/watch?v=eA0zNA2GiXw 

Literatuur 

Sull D. & Eisenhardt, E.M. (2015), Simple Rules: How to thrive in a complex world, 

New York: Houghton Mifflin Harcourt 

 

 

 
8.2. Instrumenten om eenheid te smeden in het collectief 

 

8.2.1. Gedeelde waarden 

 

Doel 

Gedeelde waarden zijn een belangrijk element van een innoverend team. Dat wil niet zeggen, 

dat iedereen altijd hetzelfde moet denken of vinden. Diversiteit aan de andere kant bevordert 

de creativiteit. Maar over een aantal kernwaarden moet overeenstemming bestaan. Het doel 

daarvan is om een eenheid te smeden in de groep, zodat deze ook in staat is door te gaan, als 

het moeilijk wordt, elkaar te steunen waar dat nodig is. 

 

Instructie 

 

1.Betrek iedereen bij de formulering en besluitvorming over de gedeelde waarden, zodat ze 

ook echt gedeeld zijn. 

2. Begin met een inventarisatie van bestaande bijvoorbeeld met behulp van een standaard lijst 

en laat eventueel in een tweede ronde eigen waarden toevoegen. 

3. Maak de resultaten visueel met post-its. 

4. Maak het uiteindelijke overzicht niet te uitgebreid. Gewoonlijk hebben we het over 

maximaal vijf kernwaarden.  

5. Vertaal deze waarden in observeerbaar gedrag. Bijvoorbeeld ook door voorbeelden te 

geven van wat ze wel en wat ze niet inhouden in de praktijk van alledag.  

6. Laat eenieder niet alleen met de mond, maar ook met de voet de waarde belijden.  

7. Praat regelmatig over de mate waarin de gedeelde warden zich weerspiegelen in je 

dagelijks werk. 

8. Als een waarde niet wordt gerespecteerd, moet daar onmiddellijk reactie op komen van een 

of meer leden van de groep. Niemand is daarvan uitgesloten. Het doel is dat de waarden 

gehandhaafd blijven. Tenzij de groep anders beslist. 
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Verder studeren 

 Website 

http://triplecrownleadership.com/resources/personalvaluesexercise/ 

Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=R2MIIMKLbr0 

Literatuur 

Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2011) The big idea. Creating Shared Value, Harvard 

Business Review, January-February 2011, https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-

creating-shared-value 

White and Yellow Cross Care Foundation, (2018) Trusted Care: Living our values, 

Sint Maarten: WYCCF 

 

 

 

8.3 Instrumenten om te denken vanuit  de toekomst 
 

8.3.1.  Scenario denken 

 

Doel  

Het doel van scenario denken is niet de toekomst te voorspellen, het gaat erom: 'to imagine 

conceivable futures'. (Brian Eno, 1999). In scenario-denken gaat het om de erkenning dat 

meerdere toekomsten mogelijk zijn. Welke toekomst realiteit wordt in onzeker en in feite 

wordt daarmee onzekerheid omarmd.  

Het gaat om co-creatie met alle belanghebbenden. Dit zorgt voor rijkere scenario’s en een 

groter draagvlak voor de uitkomsten. 

 

Instructie 

De zes stappen van scenario-denken zijn: 

Stap 1: Scope bepalen 

De belangrijkste strategische vraag van de organisatie vormt het uitgangspunt van de scope. 

Op basis van de vraag kies je een tijdhorizon, breng je begrenzing aan en selecteer je 

stakeholders. Resultaat: strategische vragen en scope 

Stap 2: Trends verzamelen 

De tweede stap is een analyse van de externe omgeving. De community verzamelt trends 

door ontwikkelingen te selecteren in de database van macrotrends. Daarnaast brainstormen ze 

over trends in de directe omgeving van de organisatie. Resultaat: trendlijst 

Stap 3: Trends analyseren 

De derde stap vormt een analyse van de verzamelde trends. De trends scoor je op hun 

onderlinge afhankelijkheid, onvoorspelbaarheid en impact op de onderzoeksvraag. Doel van 

deze fase is de kernonzekerheden te identificeren. Resultaat: trendlijst, gerangschikt op scores 

Stap 4: Scenario’s opstellen 

In de vierde stap stel je de scenario’s op. De kernonzekerheden vormen de basis voor het 

assenkruis dat de vier scenario’s definieert. De scenario’s zijn plausibele toekomstbeelden die 

samen met de community worden opgesteld. Bepaal het assenkruis en werk de mogelijke 

scenario’s uit tot levendige toekomstbeelden. Resultaat: assenkruis en scenario’s (zie figuur 

17). 

 

 

https://www.vankemenade-act.nl/wp-content/uploads/2021/04/code-of-conduct.pdf
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Figuur 17. Assenkruis scenario’s 

 

 

 

Stap 5: Strategische opties bepalen 

Bepaal de kansen en risico’s in de scenario’s. En genereer nieuwe strategische opties. In een 

brainstorm definieert de community strategische opties. Elke optie krijgt een score voor zijn 

relevantie in een bepaald scenario. 

Resultaat: gerangschikte lijst van strategische opties  

  

Verder studeren 

 Website 

O.a. Shell was een van de grote bedrijven die in 70-er jaren van de vorige eeuw al 

werkte met het beschrijven van toekomstige scenario’s. Een voorbeeld beschrijft drie 

mogelijke scenario’s van het post-Corona tijdperk: het Rijkdom Eerst scenario, het 

Veiligheid Eerst scenario en het Gezondheid Eerst scenario.   

 Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=puMLI0rz2e0 

 https://www.youtube.com/watch?v=5RZXgSLEKJI 

Literatuur 

Van Rijn, B. (2012) Handboek scenarioplanning, Toekomstscenario’s als strategisch 

instrument voor het managen van onzekerheid, Amsterdam: Boom Uitgevers 

Eno, B. (1999), Interview met Brian Eno, de klokkenluider van de Nieuwe Wereld, 

VPRO, 27 juni 1999, Interactions, March/April 1998, pp. 21-30 

 

8.3.2. Three Horizons methodology 

 

Doel 

Een tweede instrument om de toekomst te verkennen is de Three Horizons Methodology (zie 

figuur 18). 

 

https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/rethinking-the-2020s.html#iframe=L3dlYmFwcHMvcmV0aGlua18yMDIwX3NjZW5hcmlvcy8
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/rethinking-the-2020s.html#iframe=L3dlYmFwcHMvcmV0aGlua18yMDIwX3NjZW5hcmlvcy8
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Figure 18: Three Horizons framework  
 

Instructie 

Het European Health Futures Forum is een Special Interest Group ten aanzien van de 

toekomst van de gezondheidszorg, opgericht in Lissabon in 2010, onder auspiciën van de  

European Society for Quality in Healthcare. Deze groep is de sinds 2020 gestart met een 

discussie over de toekomst van de gezondheidszorg met gebruikmaking van de Three 

Horizons Methodology. 

 

1.Inventariseren 

Eerste onderdeel daarvan was de verspreiding van een vragenlijst onder de leden. Met behulp 

van acht vragen werd gezocht naar meningen ten aanzien van de huidige situatie in de zorg, 

hun visie op de toekomst en de transformatie die nodig is om het gewenste Europese 

gezondheids(eco)systeem te ontwikkelen.  De vragen waren: 

1. What do you see that shows that the current system is under strain? 

2. What do you see that shows a decreasing fit between the health (eco)system and 

other systems impacting on society such as economic, climate, and political? 

3. What aspects of the European health (eco)system do you see that must be 

maintained, carried forward, or even amplified? 

4. What do you see around you that show that the health (eco)system is well 

aligned with the current and emerging needs of society as a whole? 

5. How does the health (eco0system now relate to the other systems with which it 

interacts – and how have they shifted? 

6. What do you see around you right now in 2020 that feels like some aspects of 

the future are present? 

7. What current initiatives do you feel enable the transition out of Horizon 1 and 

help produce our Horizon 3 ecosystem? 

8. What initiatives do you feel need to be started that would lead out of Horizon 1 

and towards Horizon 3? 

Deze vragen geven een indruk hoe je voor je eigen organisatie de drie horizons zou kunnen 

exploreren. Gegevens werden verzameld van 30 respondenten, beoordeeld door een stuurgroep 

onder leiding van Ian Kendrick from the University for the Third Horizon (H3Uni). 

2. Sorteren en clusteren  

De antwoorden werden gesorteerd en geclusterd om de drie scenario’s te kunnen laten zien, 

inclusief de ideeën en innovaties die zouden kunnen helpen om het gewenste scenario te 

https://ehff.eu/
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bereiken. De voorlopige uitkomst is gepubliceerd als verhaal. De visie van de EHFF die is 

ontstaan uit deze methodologie verschaft een weg om de innovatie te creëren van een 

gezondheidszorgsysteem dat niet (goed) functioneert tot een veerkrachtig gezondheids-

ecosysteem. Het legt nadruk op de noodzaak voor belanghebbenden om te een nieuwe cultuur 

van onderwijs te creëren en mobilisering van publiek engagement ten behoeve van de planeet 

en de toekomst van de generaties na ons. De ‘game changers’ in dit proces zijn het vergroten 

van actie van de gemeenschap, het erkennen van politieke prioriteiten in de richting van de 

Sustainable Development Goals, gezondheidszorg en welzijn. Om te laten zien hoe dat dan 

verwerkt kan worden, zie je hier het resultaat van de tweede horizon in een infographic 

(figuur 19).  

 

Figure 19: Core of the three horizon 

3. Experimenteren 

Als een dergelijke horizon is getekend, zullen de belanghebbenden samen moeten 

experimenteren met de invoering van mogelijke stappen.  

 

Verder studeren 

 Website 

 https://www.h3uni.org 

 Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=WPFUBLqAhUs 

Er is ook een video van Horizon 2 van de EHFF op youtube bij wijze van voorbeeld. 

 Literatuur 

 Sharpe, B. (2013), Three Horizons, The patterning of hope, Triarchy Press 

 

 

8.3.3. Appreciative inquiry 

 

Doel 

Appreciative Inquiry of waarderend onderzoeken is een mindset, oorspronkelijk ontwikkeld 

door Copperrider & Whitney (2005). Het doel is om positieve verandering te creëren.  

 

 

 

https://ehff.eu/the-future-of-health-in-europe-main-outcomes/
https://youtu.be/wwIqTTXsskc
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Instructie 

Appreciative inquiry maakt gebruik van vijf stappen, het 5-D-model: 

1. Define. Focus on an issue to work on. 

2. Discovery. This type of inquiry into ‘what gives life’ reveals ‘who we are 

when we are at our very best.’ A sample question might be, “What first 

attracted you to this job?” 

3. Dream. A critical resource for creating positive change is our imagination and 

our capacity to free the dreams within people.  

4. Design. Once the shared dream or strategic focus is expressed, people work to 

co-construct the elements of the “ideal” organization. Inspiring images and 

stories of the past become the foundation for crafting the proposals for what is 

possible. This connects the best of “what is” with the collective aspiration of 

“what might be.” 

5. Destiny. The fruits of the Design phase give way to a framework for new 

levels or engagement and action teams. This newfound strategy for life 

together serves as both an inspiration and invitation.  

 

 

Verder studeren 

 Website 

https://instituutvoorinterventiekunde.nl/wp-content/uploads/2017/05/IVI002-

WEBBROCHURE-4-KAARTEN-21x21-cm.pdf 

 Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=3JDfr6KGV-k 

https://www.youtube.com/watch?v=UfUm-6K1DRA 

Literatuur 

 
Voorbeeld workshop Appreciative Inquiry 

 

Define: Kies gezamenlijk een thema (15 min) bijvoorbeeld: Verantwoordelijkheid 

Discover: Denk -individueel- aan een moment waarop je je sterk verantwoordelijk voelde 

voor je taak en handelde als een verantwoordelijke professional (20 min). Het moet een 

verhaal zijn, geen analyse. Wat gebeurde er, wie waren betrokken, wat is het bijzondere aan 

dit voorval, wat gaf je energie, wat maakte je zo trots, wat veroorzaakte het succes. (Maak 

aantekeningen). Vervolgens bespreek de voorbeelden in subgroepen. Noteer op een flip 

chart wat de drivers voor verantwoordelijk gedrag zijn. Deel deze plenair. Daarbij kan een 

visgraat diagram behulpzaam zijn.   

Dream: 15 min individual presentation / 90 minutes  group talk 

Imagine you awake from a deep sleep five years from now. The drivers have become the 

reality.What is your personal job situation? How is the responsibility of your colleagues? 

Why is this so interesting for you? What is changed since now to make this happen?  

Share the dream and tell AS IF IT WAS TODAY. Find 3 far out ambitions 

Show these (metaphor, picture, drawing) to the plenum. Each ambition a new paper. 

Individually: your ambitions 

Design: Which ambition to work on? (go to paper) Why choose this one? What was the 

best moment so far? Brainstorm (2-4-5) 

Destiny: Action plan to make your responsibility real. 
 

https://instituutvoorinterventiekunde.nl/wp-content/uploads/2017/05/IVI002-WEBBROCHURE-4-KAARTEN-21x21-cm.pdf
https://instituutvoorinterventiekunde.nl/wp-content/uploads/2017/05/IVI002-WEBBROCHURE-4-KAARTEN-21x21-cm.pdf
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Cooperrider, D.L. & Whitney, D. (2005), Appreciative Inquiry: A positive revolution 

in change, Berrett-Koehler 

 

Instrument voor appreciative inquiry kan ook zijn het positieve feedback bord. Doel van zo 

een bord (zie afbeelding 11) is gezamenlijk in een team of groep of netwerk regelmatig stil te 

staan bij wat goed gaat en wat we daarvan kunnen leren, (bijv. in een stand-up, korte staande 

meeting). (Het is een vorm van positieve feedback geven en daarmee anders dan 

verbeterborden die worden gebruikt voor wat niet goed gaat). 

 

What best practice 

did we see? 

Who 

did? 

What is the 

potential of it? 

How can we 

elaborate on 

this / magnify 

this? 

Who is responsible 

for that action? 

     

     

 
    

Afbeelding 11; succes bord. 

 

Verder studeren 

Website 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/importance-of-positive-

feedback 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OiRx_akqQPw  

Literatuur 

Kamsteeg, H.J. (2012) De kracht van het compliment: met positieve feedback naar 

grootse resultaten, Business Bibliotheek 

Cooperrider, D.L. & Whitney, D., “Appreciative Inquiry: A positive revolution in 

change.” In P. Holman & T. Devane (eds.), The Change Handbook, Berrett-Koehler 

Publishers, Inc., pages 245-263. 

 

 

 

8.4. Uitwisselen (interact) 

 
8.4.1. Stakeholder analyse  

 

Doel 

Het is van belang te weten wie er bij een innovatie betrokken (moeten) zijn of op zijn minst 

wie erdoor geraakt worden. Een stakeholders analyse identificeert deze mensen en hun mate 

van deelname, belang en invloed.   

 

 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/importance-of-positive-feedback
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/importance-of-positive-feedback
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OiRx_akqQPw
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Instructie 

Een stakeholderanalyse begint met de volgende stap: Bepaal met het innovatie team wie 

belanghebbend zijn. Voor een voorbeeld zie figuur 20 over belanghebbenden van een project 

over Healthcare for people in rural areas in Thailand. 

 

Figuur 20: Belanghebbenden van een gezondheidszorgproject in Thailand 

Voor innovaties in de zorg is het belangrijk een onderscheid te maken tussen gebruikers en 

doelgroep van de innovatie. Wanneer we als voorbeeld nemen dat artsen getraind moeten 

worden in shared decision making met patiënten, dan is de interventie de training. Daarvan 

zijn de artsen de gebruiker. Uiteindelijk gaat het echter om verbetering van kwaliteit van 

leven van de doelgroep patiënten. In de tweede stap van de stakeholdersanalyse groepeer je 

de belanghebbenden. Dat kun je doen aan de hand van twee assen: de verticale machtsas en 

de horizontale belangen-as (power/interest grid for stakeholder prioritisation, adapted from 

Mendelow, 1981). Dat leidt tot vier categorieën:                                              

1. Veel macht en veel belang. Dit is de groep die je te vriend moet houden tijdens de 

innovatie; met hen wil je samenwerken en hen wil je betrokken houden; 

2. Veel macht, weinig belang. Deze moet je tevreden houden; houd ze op de hoogte., 

maar niet te veel. 

3. Weinig macht, veel belang. Houd deze groep in de gaten; ze kunnen een 

interessante bijdrage leveren aan het project. 

4. Weinig macht, weinig belang. Houd deze groep in beperkte mate op de hoogte. 

Figuur 21 geeft een voorbeeld van een deel van de stakeholders en hun invloed in het 

bovengenoemde project over Healthcare for people in rural areas in Thailand 

http://ruralhealthcare.weebly.com/stakeholder-analysis.html
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Figuur 21: macht en belangen van een aantal belanghebbenden van het 

gezondheidszorgproject in Thailand.  

Aan het einde van de stakeholdersanalyse maak je een communicatie-, motivatieplan voor elk 

type belanghebbende. Hoe kan ik hun steun krijgen? Wat motiveert deze groep mensen, 

welke andere prioriteiten hebben ze en hoe is hun huidige oordeel over het project? 

Het is interessant om ook na te gaan wat de standpunten van belanghebbenden zijn ten 

aanzien van een situatie. Neem Corona. Er zijn veel verschillende belanghebbenden 

betrokken. Je kunt denken aan de regering, het Outbreak Management team dat voornamelijk 

uit medici bestaat en de regering adviseert, het RIVM, bedrijven groot en klein, personeel in 

de ziekenhuizen, de burger en de virus-ontkenners. En daarmee zijn we nog niet compleet. 

Bovendien kun je binnen elke categorie weer een verder onderscheid maken. Bijvoorbeeld 

tussen de regeringspartijen en de oppositie, tussen bedrijven die profiteren van de Corona en 

zij die eraan onderdoor gaan, zoals veel in de horeca en sportscholen; medische en 

verpleegkundig personeel, burgers in verpleeghuizen, ouders en hun kinderen. Laten we 

ervanuit gaan dat iedereen wil dat het virus stopt. Maar elke categorie heeft in veel gevallen 

verschillende belangen, die je in kaart zou kunnen brengen (zie afbeelding 12). 

 

Verder studeren 

 Website 

 https://www.eurib.net/stakeholderanalyse/ 

 Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=VhQ2QP0xEL8 

Literatuur 
Freeman, R.E. (1994), The politics of stakeholder theory: some future 

directions. Business Ethics Quarterly, vol.4, no.4, p.409-421. 

Polonsky, M.J. (1996), Stakeholder management and the stakeholder matrix: potential 
strategic marketing tools. Journal of Market Focused Management, vol. 1, no.3, p.209-

229. 

 

 

 

https://doi.org/10.2307/3857340
https://doi.org/10.1007/BF00190039
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Afbeelding 12. Het virus  

moet stoppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlieslijdende 

bedrijven: “de 

economie gaat eraan. Er 

kan en moet veel meer 

vrijheid worden 

gegeven” 

Het virus 

moet stoppen. 

Regering: 

“maar alleen als 

het verantwoord 

kan, laten we de 

teugels los.”  

Oppositie: “de 

regering heeft een 

zwabberbeleid” 

OMT: 

“verantwoord 

is  medisch 

verantwoord” 

RIVM: “niet 

te snel 

versoepelen” 
Profiterende bedrijven: 

“hoe kunnen we de 

grotere 

winst/marktaandeel 

behouden?” 

Burgemeester grote 

gemeenten: “open die 

terrassen, we kunnen 

niet meer 

handhaven!” 

Oudere in verpleeghuis: “ de eenzaamheid is het 

ergste”. 

Jongeren: 

“we willen 

eruit!!!” 

De zorg: “we 

kunnen het 

bijna niet meer 

aan!!”  

Verpleegkundigen: “Wij 

lijden het meest, maar zijn 

nergens vertegenwoordigd” 

Burger: “ik ben 

bang voor mijn 

ouders, ik snap 

mijn kinderen 

en heb er ook 

genoeg van” 

Virus-ontkenner: “dit 

is een complot” 
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8.4.2.  Open Space Technology 

 

Open Space Technology (OST) is verbonden aan de naam van Harrison Owen, hoewel hij in 

de eerste pagina van zijn boek al aangeeft, dat sprake is geweest van co-creatie met veel 

mensen over de gehele wereld. Het is een ‘open’ conferentie of bijeenkomst. 

 

Doel 

OST is effectief in situaties waarin een diverse groep mensen complex en mogelijk 

conflicterend gegevens moet verwerken op een innovatieve en productieve manier. Het is met 

name krachtig, wanneer niemand het antwoord weet en de voortdurende deelname van een 

groep mensen nodig is om met de kwesties om te gaan. De bijeenkomst is min of meer zelf 

organiserend. De deelnemers creëren de agenda, de organisatoren faciliteren. 

 

Instructie 

Er zijn vele vormen van OST. Hierbij een voorbeeld. 

Belangrijk moment voor OST gaat vooraf aan de bijeenkomst zelf. De organisator of 

organiserende groep denkt na over het thema dat centraal moet staan tijdens de bijeenkomst. 

Het is het thema waarop je de deelnemers motiveert en uitnodigt om te komen. 

 

Op de bijeenkomst zelf leidt de organisator het algemene thema kort in. Gezien het potentieel 

chaotische karakter van "open space"-bijeenkomsten, geeft de organisator-sponsor bij het 

begin van het evenement zijn beste slag om het thema, de grondregels, de waarden en de 

energieën van de conferentie te focussen. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een bijdrage 

hebben en zelfs een eigen workshop of lezing willen geven binnen het thema. Die bijdragen 

zijn tevoren niet bekend. 

 

Als tweede stap -na de inleiding- gaat de helft van de groep uiteen om zich in de ruimte te 

positioneren en kort weer te geven waar hun workshop/lezing over gaat, bijvoorbeeld met 

behulp van een poster. De andere helft van de groep oriënteert zich op de thema’s en kiest uit 

waar hij in geïnteresseerd is. En zo ook een tweede ronde waarin de rollen zijn gewisseld. 

Dat levert een aantal sprekers op met mogelijk publiek (en wellicht anderen waarvoor 

niemand op dit moment interesse heeft). Zo wordt het programma gecreëerd en georganiseerd 

door de deelnemers en sprekers "op de dag van" bijwonen. Een groep rondom de organisator 

maakt het spreekschema concreet met namen, thema, ruimtes. 

De organisator-sponsor legt het "zelforganiserende" proces uit, samen met eventuele regels 

voor veranderende tijden, gesprekken en schema's zodra deze openbaar zijn gemaakt.  
 

Iedere deelnemer is vervolgens vrij te komen en gaan bij een lezing. Dat levert tevens het 

voordeel op dat er ‘bijen’ ontstaan die van A naar B hoppen en inhoud meenemen naar een 

volgende bijeenkomst.  

 

Aan het einde van (vooral langere) open space-bijeenkomsten wordt een procesdocument 

samengesteld uit de notities die tijdens alle breakout-sessies zijn gemaakt. Vaak wordt van de 

bijenkomsten visueel verslag gemaakt. 
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Verder studeren 

 Website 

 https://openspaceworld.org/wp2/  

https://openspaceworld.org/wp2/hho/ 

 Videos 

 https://www.youtube.com/watch?v=2zo2qQNdp5U 

 https://www.youtube.com/watch?v=a3jVOKQYm6E 

Literatuur  

Owen,H. (1997), Open Space Technology. A user’s guide. San Fransisco, Berrett-

Koehler 

 

 

 

8.4.3. Dialoog 

 

Doel 

Doel van de dialoog is dat mensen echt naar elkaar luisteren (in tegenstelling tot veel 

discussies en debatten waarbij het gaat om je gelijk te halen) en zo samen tot nieuwe 

inzichten komen. 

 

Instructie 

Er zijn legio voorbeelden van een dialoog, een speciale vorm is de Socratische dialoog. Vaak 

zit een groep van zes tot acht personen aan een tafel, ook wordt zonder tafel een cirkel van 

stoelen gebruikt.  Men gaat met elkaar in gesprek over een vooraf gekozen thema. Je verkent 

het thema en wisselt ervaringen uit, die echt worden uitgediept. Dan gaat het over je dromen 

en tenslotte werk je de mogelijkheden, eventuele acties uit. Een getrainde dialoogbegeleider 

begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt. Een 

dialoog duurt ongeveer twee uur en kent de volgende fasen: kennismaken, ervaringen 

uitwisselen, dromen delen en wat kun je doen. 

 

Er is een aantal spelregels voor een dialoog, zoals: 

• Wees oprecht nieuwsgierig naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen. 

• Probeer je open te stellen. ...  

• Laat een ander zijn/haar verhaal vertellen. ...  

• Spreek vanuit jezelf, niet een ander (men vindt etc). 

• Geef niet je mening over een ervaring van een ander. ...  

• Stel je oordeel uit…. 

• Vraag naar concrete voorbeelden en om toelichting als je iets niet begrijpt. 

 

Een instrument dat gebruikt kan worden bij een dialoog is de talking stick, afkomstig uit een 

Amerikaanse indianenstam, waar de stamleden bijeenkwamen om een probleem op te lossen. 

Om te bevorderen dat iedereen aan het woord kon komen en zijn zegje kon doen, werd in het 

midden van de cirkel een  

 

 

 

 

https://openspaceworld.org/wp2/
https://openspaceworld.org/wp2/hho/
https://www.youtube.com/watch?v=xbg43Q5Vug0&list=PLnyYRk7MyvTL3eeRBkVN7eTQODd6CPx-m&index=10
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Verder studeren 

Website 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialoog 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Socratische_dialoog 

 

Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=bdjn_AVpaH8&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=9CMGUjFxzUU&list=PLnyYRk7MyvTL3eeRB

kVN7eTQODd6CPx-m&index=7 

 

Literatuur 

Bohm, D. (2018), Over dialoog. Helder denken en communiceren, Ten Have 

 

 

 

8.4.4. World café 
 

Doel  

De methodiek van World Cafe stimuleert een open reflectie en bouwt steeds verder door op 

de input van de deelnemers. 

 

Instructie 

We geven hier een voorbeeld voor een World Cafe sessie van 2 uur. We stellen drie tafels op, 

waar steeds een vraag centraal staat. De vragen zijn: 

1. Wanneer vinden wij dat onze opleiding goed is? 

2. Hoe komen wij erachter in hoeverre studenten en het beroepenveld vinden dat we ons 

werk als opleiding goed doen? 

3. Als we van studenten en het beroepenveld feedback krijgen, hoe vindt die informatie 

dan zijn weg in de opleiding? 

De deelnemers verspreiden zich over de tafels (minstens 3 en maximum 5 deelnemers per 

tafel). De tafels zijn bedekt met papier, waarop getekend en gekrabbeld moet worden. Na 20 

minuten wisselen de deelnemers van tafel. De input van de deelnemers bouwt zo verder op de 

input die de vorige groep(en) reeds hebben gegeven. Een persoon is tafelgastheer of -vrouw 

die nieuwe deelnemers verwelkomt en een samenvatting geeft van hetgeen reeds besproken 

is.  Tot slot gaan we oogsten. Ieder gaat terug naar de eerste tafel, waar ze begonnen zijn. De 

flappen worden aan de muur gehangen. Per tafel/vraag worden de resultaten kort 

gepresenteerd,. Daarna is een kort moment van stille reflectie. Vervolgens zoeken we naar de 

rode draad in de verhalen.  

 

De café regels kunnen zijn: 

1. focus op wat belangrijk is, 

2. deel mee wat er in je hoofd speelt, 

3. spreek vanuit je denken en je voelen, 

4. luister om te begrijpen, 

5. verbind ideeën, 

6. wees attent op onderliggende verbanden, 

7. en ten slotte: schrijf, teken, speel ... op het 'tafelkleed' 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Socratische_dialoog
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Verder studeren 

 Website 

 http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/ 

 Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=TkddplBt6AY 

 Literatuur 

Cafe to Go, een praktische handleiding voor World cafe, geraadpleegd op 21 April 

2021 van: 

 http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf 

 

 

8.4.5. Collaborative deliberation 

 

Doel  

Het model van collaborative deliberation heeft als doel om tot besluiten te komen in 

overeenstemming met de voorkeuren van de deelnemers. Het beschrijft hoe het proces om 

patiënten te ondersteunen bij het overwegen van verschillende alternatieven en prioriteiten 

kan worden uitgevoerd, geevalueerd en verbeterd.  

 

Instructie 

Het model van collaborative deliberation is beschreven door Elwyn et al. (2014) en bestaat 

uit vijf elementen: 

1. constructive engagement 

Twee of meer deelnemers gaan een dialoog aan, creëren een veilige zone om dat te kunnen 

doen en onderzoeken de onderwerpen die besproken moeten worden, waarbij men elkaar 

behandelt met empathie, nieuwsgierigheid naar elkaars ideeën en respect. 

(2) recognizing 

Een tweede eis is dat erkend wordt dat er alternatieve opties voor actie zijn die het waard zijn 

in ogenschouw te nemen, inclusief de mogelijkheid niets te doen.   

(3) comparative learning,  

Een derde eis is dat deelnemers ondersteund worden om beter geïnformeerd te zijn over 

mogelijke opties voor actie, zodat de deelnemers in staat zijn de verschillende opties te 

vergelijken.  

(4) preferences construction and elicitation 

Een vierde eis is dat het proces voorziet in het wegen van de opties om zo tot een voorkeur te 

kunnen komen. Collaborative deliberation vindt plaats als interacties tussen de deelnemers 

voorkeuren voor actie overwegen, construeren en kiezen.  

(5) preference integration.  

Een vijfde eis is dat het proces de voorkeuren van de deelnemers met elkaar integreert bij het 

bepalen van de acties die ondernomen moeten worden. 

 

 

Verder studeren 

Website inclusief video’s 

 https://www.hovumc.nl/wiki/Shared_Decision_Making_volgens_Glyn_Elwyn  

 Literatuur 

G. Elwyn, A. Lloyd, C. May, T. van der Weyden, A. Stiggelbout, A. Edwards, D.L. 

Frosch, T. Rapley, P. Barr, T. Walsh, S.W. Grande, V. Montori, R. Epstein (2014) 

Collaborative deliberation: a model for patient care, Patient Educ. Counsel. 97 (2) 

158–164. 
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Groen van de Ven, L., Smits, C., Elwyn, G., Span, M., Jukema, J., Eefsting J. & 

Vernooij-Dassen, M.  (2017), Recognizing decision needs: first step for collaborative 

deliberation in dementia care networks, Patient Education and Counseling 100: 

1329–1337 

Gollagher M. & Hartz-Karp,J. (2013), The Role of Deliberative Collaborative 

Governance in Achieving Sustainable Cities, Sustainability, 5, 2343-2366 

Liland,A., Tomkiv,Y., Oughton, D., Navrud, S., Romstad E. &  Skuterud  L. 

(2019) The power of collaborative deliberation in stakeholder dialogue 

seminars, Journal of Risk Research, 22:2, 243-267 

 

 

8.4.6. Deep democracy 

 

Doel  

De methode van Deep Democracy (Lewis & Woodhull , 2018) is een krachtig instrument 

voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. 

Doel is effectieve gezamenlijke beslissingen te nemen met waardering voor andere 

opvattingen.  

 

Instructie 

Het model van deep democracy kent vijf stappen: 

1. verzamel alle invalshoeken 

Nodig iedereen uit om zijn of haar mening, idee en invalshoek te delen. Dit vraagt om een 

onbevooroordeelde, luisterende houding. Alle invalshoeken doen er toe, ook die 

tegenovergesteld zijn van elkaar. Open en neutraal. 

2. zoek actief naar het alternatief 

Zoek actief naar de afwijkende mening. Terwijl we ideeën met elkaar delen, tekenen zich 

vaak enkele voorstellen af. De neiging is om met deze voorstellen mee te gaan en tot 

besluitvorming over te gaan. Maar: denkt er iemand anders over? 

Niet in Deep Democracy. Hierbij vraag je expliciet of iemand nog een heel ander idee heeft. 

Je zoekt actief naar de afwijkende mening, het alternatief. 

3. verspreid het alternatief 

Voorkom dat mensen alleen komen te staan door te vragen wie zich enigszins herkent of kan 

verbinden aan het nieuwe voorstel. Wanneer iemand een nieuw perspectief inbrengt, is de 

kans aanwezig dat deze wordt ontvangen met gelach of gezucht. Maar: wie deelt deze 

mening? Als na een goede exploratie en herhaling van deze eerste drie stappen duidelijk is 

dat er een aantal voorstellen zijn, worden deze ter stemming aan de groep voorgelegd. Bij een 

unanieme meerderheid, breng je het betreffende voorstel in de praktijk. Wanneer er een 

verdeelde stemming is, ga je terug naar stap 1 en vraag je iedereen goed en helder te lobbyen 

voor zijn of haar keuze om zo meer helderheid te krijgen in de waarde van de opties. 

4. Voeg de wijsheid van de minderheid bij het besluit van de meerderheid (wat hebben jullie 

nodig om mee te kunnen gaan met het besluit van de meerderheid?) 

5. Duik in het onderbewuste. 

 

Verder studeren 

Website  

https://lewisdd.com 

https://humandimensions.nl 

https://www.houseofdeepdemocracy.nl 

 

https://humandimensions.nl/
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Video’s 

 https://www.youtube.com/watch?v=FsFz1H447kk&t=2s 

 https://www.youtube.com/watch?v=ydt_Sxukevw 

 https://www.youtube.com/watch?v=9L1cDUzk-Ps 

 Literatuur 

Lewis M. & Woodhull, J. (2018)  Inside The NO: Five Steps to Decisions That 

Last Deep Democracy Ltd 

Kramer, J. (2019), Deep Democracy: The wisdom of the minority, Management 

Impact 

 

 

8.5. Snuif de context op (sense the context) 

 

8.5.1.  Rich pictures 

Monk & Howard (1998) definieren ‘rich pictures’ als: “A cartoon-like representation that 

identifies all the stakeholders, their concerns, and some of the structure underlying the work 

context (p.22). Een rich picture beschrijft de belangrijkste stakeholders, hun relaties en hun 

concerns. Meestal wordt het samengesteld op basis van interviews en observaties van de 

betrokkenen op het werk. Tabel 43 uit het artikel vermeldt welke elementen een rich picture 

effectief maken. 

 

 
 

Er wordt ook een voorbeeld gegeven. (afbeelding 13).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydt_Sxukevw
http://systems.open.ac.uk/materials/T552/pages/rich/richAppendix.html
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Afbeelding 13: rich picture 

 

Het hoeft echter niet allemaal zo ‘mooi’ te zijn. Vaak wordt ook een ‘brown paper’ gebruikt. 

Zie het voorbeeld op afbeelding 14 van Thurairajah (2014). 

 

 
Afbeelding 14: rich picture (Thurairajah, 2014). 

 

 

Verder studeren 

 Website 

https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/richpictures 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=tLn-qook_e4 
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Literatuur 

Berg, Tessa; Pooley, Rob (2013). "Contemporary Iconography for Rich Picture 

Construction". Systems Research and Behavioral Science. 30: 31–

42. doi:10.1002/sres.2121. 

Monk A. & Howard S. (1998), The rich picture: a tool for reasoning about work 

context,  

Thurairajah, N. (2014), Rich Pictures, Birmingham City University, Retrieved 14th of 

April 2021 from: https://www.slideshare.net/BSBEtalk/rich-pictures-40784261 

 

 

 

8.5.2. Patroon tekenen met behulp van systeem archetypen 

 

Doel 

Systeemarchetypen helpen ons patronen in systemen te herkennen en het begrip te verdiepen 

van de uitdagingen waar organisaties voor staan. Met behulp van deze methode kunnen we 

effectieve acties ontwerpen om deze uitdagingen te lijf te gaan (zie figuur 22).  

 

 
Figuur 22: systeemdynamiek (Van Berkel). 

 

Kim & Anderson (1998) geven acht systeemarchetypen weer.  

1. Succes-leidt-tot-falen; 

2. Afschuiven; 

3. Beperkingen aan succes; 

4. Verschuivende doelen; 

5. Groei en onderinvestering; 

6. Succes-leidt-tot-aandacht; 

7. Escalatie 

8. Individueel gewin 

 

We behandelen er hier 1 bij wijze van voorbeeld: succes-leidt-tot-falen. 

 

 

Instructie 

In een “Fixes That Fail” situatie (afbeelding 15) schreeuwt een symptoom van het probleem 

om een oplossing. Een oplossing is gauw gevonden en wordt geïmplementeerd. Echter, het 

symptoom is rustig. Echter, de oplossing creëert onbedoelde gevolgen, die ervoor zorgen dat 

https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1002%2Fsres.2121
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/28129309/richpicture.pdf?1348024129=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMethods_and_tools_the_rich_picture_a_too.pdf&Expires=1618409683&Signature=dJLa6-7lxAen9KHBk4910Tq7tc8LzNx~4AEHjSthsgo3UmUAp1MvcCVtzMGKSjqDSW1diRssx1IPGdoj4rpqu0LQeQuFLMc7RQbqUJlIFXtG2c-vh1xBAYkJFvXl-CfExUBGEvFTnRWNb5nG2gdopOO9W9GQkXmpXzDMLkca0lLx-nWQb8q06jFxRqyzBns8eIPhgi-ulY6vUMTNB71E~PtZPteFhWpt9UgXsS3w-4t2PQmtNnVdMbHqT2gpNtPrIK7oUAIaVzcc-M4IBkOgn~gR29syGHShs8WHWtN3eklJTPBhdb7-Ch9cXpXkyFMjSW3UOHQb2qXM9tMuUbWQTQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/28129309/richpicture.pdf?1348024129=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMethods_and_tools_the_rich_picture_a_too.pdf&Expires=1618409683&Signature=dJLa6-7lxAen9KHBk4910Tq7tc8LzNx~4AEHjSthsgo3UmUAp1MvcCVtzMGKSjqDSW1diRssx1IPGdoj4rpqu0LQeQuFLMc7RQbqUJlIFXtG2c-vh1xBAYkJFvXl-CfExUBGEvFTnRWNb5nG2gdopOO9W9GQkXmpXzDMLkca0lLx-nWQb8q06jFxRqyzBns8eIPhgi-ulY6vUMTNB71E~PtZPteFhWpt9UgXsS3w-4t2PQmtNnVdMbHqT2gpNtPrIK7oUAIaVzcc-M4IBkOgn~gR29syGHShs8WHWtN3eklJTPBhdb7-Ch9cXpXkyFMjSW3UOHQb2qXM9tMuUbWQTQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://www.slideshare.net/BSBEtalk/rich-pictures-40784261
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het oorspronkelijke probleem weer optreedt in dezelfde of zelfs ernstiger mate. Hetgeen ertoe 

kan leiden dat we dezelfde oplossing weer invoeren. Deze zichzelf versterkende cyclus is de 

kern van het ‘succes-leidt-tot-falen’ archetype. 

Een voorbeeld: als je geld tekortkomt, zal een lening sluiten je behoefte aan geld enkel groter 

maken. 

 

 
Afbeelding15 : Systeem fixes that fail 

 
Jullie voorbeeld 

Stap 1. Denk als team aan een terugkerend probleem op het werk dat een geschiedenis heeft, 

zodat jullie feitelijke trends kunt onderscheiden. Beschrijf het verschijnsel. 

Stap 2. Maak aantekeningen over het verhaal, voldoende voor jullie om je ter herinneren wat 

er steeds gebeurt. En vat het samen in een paar zinnen. 

Stap 3. Zet samen de sleutelvariabelen van het verhaal op een rijtje (niet meer dan vier).  

Wat is dan het symptoom van het problem? 

Wat is de snelle oplossing? 

Wat zijn de bedoelde gevolgen? 

Wat zijn de onbedoelde gevolgen? 

Stap 4: Teken het gedragspatroon in de tijd en laat het gevolg van de quick fixes zien.  

De sleutel om de dynamiek te identificeren is dat je opmerkt wanneer het probleem blijft 

bestaan of erger wordt, ondanks herhaalde pogingen het ‘op te lossen’. 

Stap 5: Gebruik de tekening (afbeelding 16).  Geef aan met + of de ene factor de andere 

versterkt, een – als de ene factor de andere zwakker maakt. (Bij Kim zijn dat s voor same 

direction en o voor opposite direction). 
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Afbeelding 16: lege system afbeelding 

 
 

Verder studeren 

 Website 

https://hsrc.himmelfarb.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=educatio   

nal_resources_teaching    

 Videos 

 https://www.youtube.com/watch?v=MoG9bIGIb58 

Literatuur 

Kim D.H. & Anderson, V.. (1998) Systems Archetypes Basics. From story to 

structure, Pegasus Communications Inc. geraadpleegd op 21 April 2021 van: 

https://thesystemsthinker.com/wp-content/uploads/2016/03/Systems-Archetypes-

Basics-WB002E.pdf 

Kim,D.H. (1992) “Fixes That Fail: Oiling the Squeaky Wheel—Again and Again,” 

Systems Archetypes I: Diagnosing Systemic Issues and Designing High-Leverage 

Interventions, Pegasus Communications,Inc 

Berkel, K. van & Manickam, A. (2019), Wicked world. Systeeminnovatie voor 

complexe vraagstukken, Groningen, Noordhoff (pagin 38 e.v.). 

Vermaak H. (2016), Een  Causaal Diagram maken in vijf stappen, geraadpleegd op 21 

april 2021 van: https://hansvermaak.com/wp-content/uploads/MDDSDD-Vermaak-

Causaal-Diagram-in-5-stappen-DEF.pdf, zie bijvoorbeeld schema 8.1  

Gillies, A. and Maliapen, M. (2008), "Using healthcare system archetypes to help 

hospitals become learning organisations", Journal of Modelling in Management, Vol. 

3 No. 1, pp. 82-99. https://doi.org/10.1108/17465660810860390 
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https://hansvermaak.com/wp-content/uploads/MDDSDD-Vermaak-Causaal-Diagram-in-5-stappen-DEF.pdf
https://hansvermaak.com/wp-content/uploads/MDDSDD-Vermaak-Causaal-Diagram-in-5-stappen-DEF.pdf
file://///insight/search%253fq=Alan%20Gillies
file://///insight/search%253fq=Mahendran%20Maliapen
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1746-5664
https://doi.org/10.1108/17465660810860390
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8.6. Aanpassen (adapt) 

 

8.6.1. Experimenteren en improviseren 

 

Doel  

Het gaat steeds om het creëren van omgevingen, waarin nieuwe patronen kunnen ontstaan. 

Vervolgens is het van belang te ervaren wat er gebeurt en dan (pas) te reageren. 

 

Instructie 

Een instructie bij experimenteren is eigenlijk tegennatuurlijk. Het gaat er juist om iest te 

doen, waarvan je de werking nog niet kent. Handig is wel een aantal uitgangspunten te 

formuleren, geraadpleegd 21 april van: https://agilecoach.guide/experimenteren-kan-je-leren/ 

 

1. Fouten bestaan niet, wel inzichten. Misschien niet met de uitkomst waar je op gehoopt 

had. Maar beter eerder dit inzicht, dan wanneer je helemaal klaar bent met het project. 

2. Evalueer je experiment. En dit doe je door naar alle aspecten te kijken. Onderbuik 

gevoel, maar zeker ook cijfers. Bepaal daarom ook van te voren wat een goede 

uitkomst is. En hoe je dat kan meten. 

3. Doe niet heel veel experimenten tegelijkertijd. Dan kan je namelijk niet zien wat het 

gevolg is van een experiment. Dus zorg dat het experiment afgebakend is. 

4. Denk in kleine brokken. Als je een grote hypothese hebt, kijk of je die zo klein 

mogelijk kan maken. Dan kan je namelijk makkelijker experimenteren. Als je een 

kolos van een experiment op je bordje hebt liggen, is het moeilijker om hieraan te 

beginnen. 

5. Bepaal hoe lang een experiment duurt. En hierbij geldt ook: niet te lang. Maar probeer 

wel opnieuw (afbeelding 23). 

 

 
Afbeelding 23. Try again 

 

Verder studeren 

 Website 

 https://prezi.com/qkktkxdrxp5m/leren-door-experimenteren/ 

https://www.linkedin.com/pulse/innoveren-improviseren-7-lessen-van-een-jazzband-

remco-bakker?articleId=6153460607434711040 

Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=5J9Aru72BDU 

https://www.youtube.com/watch?v=puindHsswxc 

 Literatuur 

https://agilecoach.guide/experimenteren-kan-je-leren/
https://prezi.com/qkktkxdrxp5m/leren-door-experimenteren/
https://www.linkedin.com/pulse/innoveren-improviseren-7-lessen-van-een-jazzband-remco-bakker?articleId=6153460607434711040
https://www.linkedin.com/pulse/innoveren-improviseren-7-lessen-van-een-jazzband-remco-bakker?articleId=6153460607434711040
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Spann, R. (2018), Improv-isation. Van de groef naar de GROOVE! Management 

Impact, 8 juli 2018 geraadpleegd op 21 april 2021 van: 

https://www.managementimpact.nl/artikel/improve-isation-van-de-groef-naar-de-

groove/ 

Snowden, D. J. and Boone, M. E. (2007) A leader’s framework for decision making. 

Harvard Business Review, 85, 69–76. 

 

 

8.6.2. Scrum  

 

Bij experimenteren is al aangegeven dat dat een iteratief process moet zijn. Organisaties 

moeten ‘agile’ zijn om te kunnen overleven in deze vluchtige wereld (volatility).  

Een instrument dat daarbij behulpzaam kan zijn is de ‘scrum’-methode. Scrum werd 

geïntroduceerd in een onderzoek door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi, dat begin 1986 

in de Harvard Business Review gepubliceerd is. 

 

Doel 

Scrum is een aanpak om projecten mee te managen, met meer snelheid, flexibiliteit en 

energie.  

 

Instructie 

In een fulltime project vindt de scrum dagelijks plaats. Elke dag is er de "Daily scrum" of 

"Stand-up". Deze vergadering heeft de volgende regels: 

• Alle leden van het ontwikkelteam hebben zich voor de vergadering voorbereid. 

• De vergadering start precies op tijd, ook als niet iedereen aanwezig is. 

• De vergadering is elke dag op precies dezelfde tijd en plaats, meestal 9.00 uur in 

de projectkamer. 

• De vergadering duurt maximaal 15 minuten, korter mag ook. 

• De vergadering wordt staande gehouden: "stand-up", zodat het daardoor al 

eenvoudig tot 15 minuten wordt beperkt. Vergelijkbaar met een overleg tussen 

sporters aan het begin van bijvoorbeeld een rugbywedstrijd. 

• Bezoekers zijn welkom maar normaal gesproken spreken alleen de leden van het 

ontwikkelteam. 

• Normaal gesproken houdt men een rondje waarbij elk teamlid drie vragen 

beantwoordt: 

o Wat heb je gedaan? 

o Wat ga je doen? 

o Zie je ook problemen en uitdagingen (impediments), heb je hulp 

nodig, zijn er dingen die voor andere teamleden van belang zijn? 

• Het beantwoorden van deze drie vragen moet kort en bondig zijn. Inhoudelijke 

informatie moet dan buiten de vergadering worden besproken. 

De vergadering mag maximaal 15 minuten duren dus grotere problemen worden buiten de 

vergadering verder besproken. De vergadering is net lang genoeg om één kopje koffie, 

staande, op te drinken. 
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Verder studeren 

 Website 

 https://agilescrumgroup.nl/wat-is-scrum-methode/ 

 Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=DscM_hE4fF8 

  Literatuur 

Schwaber,K. & Sutherland,J. (2015), The Scrum GuideTM. The Definitive Guide to 

Scrum: The Rules of the Game geraadpleegd 21 april 2021 van: 

https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100 
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9. Nawoord 

Dit hoofdstuk vat het boekje samen.  

 

Kwaliteit 

In het eerste hoofdstuk van dit boekje werd een aantal gedachten over kwaliteit besproken. 

Betoogd wordt, dat kwaliteit een begrip is, dat we niet ondubbelzinnig kunnen definiëren, op 

een manier die voor iedereen zin heeft of betekenisvol is.  Het woordenboek geeft als 

betekenis van kwaliteit ‘hoedanigheid’. Bij het denken over een ‘hoedanigheid’ hebben we 

een object nodig. Kwaliteit is altijd de kwaliteit van ‘iets”. Kwaliteit is dan de hoedanigheid 

van een entiteit. Het gaat hier om de kwaliteit van geïntegreerde zorg. Uiteindelijk gaat het 

om de kwaliteit van leven. Kwaliteit is een relatief begrip. Wat de een kwaliteit vindt, vindt 

de ander helemaal geen kwaliteit hebben.  Kwaliteit is gerelateerd aan het oordeel van een 

professional, cliënt, patiënt, burger. Deze beoordeelt het object (de zorg, het leven) en spreekt 

zijn mening erover uit, bijvoorbeeld in termen als van goede, matige of slechte kwaliteit.  

Kwaliteit is niet alleen relatief vanwege de haar kenmerkende subjectiviteit, maar ook 

vanwege haar verandering in de tijd en context. Kwaliteit is een dynamisch begrip. Kwaliteit 

bestaat niet, maar ontstaat. Kwaliteit omvat verbeteren en vernieuwen. In het boekje wordt 

verantwoord dat kwaliteit (en innovatie) niet altijd planbaar zijn. 

 

Total Quality Management, we staan op de schouders van tien reuzen 

In het eerste hoofdstuk werd ook besproken, dat velen me voorgingen met nadenken over 

kwaliteit en kwaliteitsmanagement. Ik sta op de schouders van een aantal reuzen. Deze 

stellen, dat er in veel gevallen meerdere belanghebbenden zijn met verschillende visies op 

wat kwaliteit is. Wetenschappers hebben tot dusverre drie onderscheiden visies op kwaliteit 

onderscheiden. Zij geven daar verschillende namen aan bijvoorbeeld Angelsaksisch, 

Rijnlands en Scandinavisch denken. Kwaliteit verschilt naar gelang de waarden van waar uit 

men kijkt. Met deze drie manieren van denken, je zou het lenzen kunnen noemen om naar de 

wereld te kijken, kun je in de huidige wereld niet helemaal vooruit. Er is aanleiding om een 

vierde manier van denken over kwaliteit te positioneren, naast de eerdergenoemde. Zo kom ik 

tot vier kwaliteitsparadigma’s: Reflectie Paradigma, Empirie Paradigma, Referentie 

Paradigma en Emergentie Paradigma. Deze vier manieren van kijken verhouden zich tot 

elkaar niet als dichotomiëen, maar als lenzen die tezamen de werkelijheid proberen te 

beschrijven. Samen vormen zij Total Quality Management.  

 

De vier lenzen 

In het tweede hoofdstuk ging ik dieper in op de vier verschillende lenzen. De vier lenzen zijn 

verschillend van elkaar wat betreft definitie van kwaliteit, visie op kwaliteitskunde, 

wetenschapsfilosofie. Ze hebben elk hun eigen waarden, risico’s, vertegenwoordigers, 

modellen en instrumenten. Ze hebben elk eigen kunstuitingen en spiritualiteit. Het lijkt of de 

lenzen van empirie en referentie in de huidige tijd meer vertegenwoordigd zijn, in elk geval 

in de kwaliteitskunde, fitness sector en geïntegreerde zorg. De lenzen van reflectie en 

emergentie lijken minder vertegenwoordigd. 

 

Context 

In het derde hoofdstuk werd het belang van de context aangegeven, waarbinnen we spreken 

over kwaliteit. De context en met name de mate van onzekerheid en complexiteit geven 

aanleiding tot een voorkeur voor een bepaald paradigma. De complexiteitstheorie biedt 

perspectieven voor de omgang met de huidige onzekere en complexe wereld.  In een 

onzekere en complexe wereld werkt geplande verandering minder goed. In wat we disorder 
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kunnen noemen, help reflectie, in een situatie van far-from-equilibrium helpt emergentie. Wat 

we nu dus nodig hebben is juist het reflectie en het emergentieparadigma. 

 

Reflectie 

In het vierde hoofdstuk ging ik dieper in op het reflectieparadigma. Reflectie is onderzoekend 

terugblikken op eerdere ervaringen in dialoog met jezelf en anderen. Het is doel- en 

actiegericht. Het gaat om het onbespreekbare aan de orde te stellen, opschorten van kaders en 

interpretaties en bewustwording. Het is een gecontroleerd denkproces dat leidt tot het 

ontwikkelen van alternatieven. Reflectie kan plaatsvinden voor, tijdens en na de activiteit. 

Met name groepsreflectie kan leiden tot kwaliteitsverbetering, het uitproberen van 

alternatieven, methodisch werken, bewustwording en reflexiviteit. Er moet een aanleiding 

zijn voor reflectie. Bijvoorbeeld een omgeving van disorder. Om te kunnen reflecteren is een 

groot aantal competenties nodig: ontvankelijkheid, oordelen kunnen opschorten, openheid, 

zelfvertrouwen, creativiteit, besluitvaardigheid, voorkennis, vragen kunnen stellen. Motivatie, 

veiligheid, vertrouwen, empathie en het nemen van verantwoordelijkheid zijn belangrijke 

attitudes. Hoofdstuk 5 beschrijft zeven bruikbare instrumenten voor groepsreflectie: verhalen 

vertellen én beluisteren, (collectief) mindfulness beoefenen, groepsreflectie, reflexive 

monitoring, time out, intervisie en het gebruik van metaforen. 

 

Emergentie 

In het zesde hoofdstuk stond emergentie centraal. Emergentie is een geheel dat anders is dan 

de delen, dat ontstaat uit interactie tussen interne en externe elementen, die tegelijk optreden, 

moeilijk voorspelbaar, onverwacht en ongepland zijn, maar die leiden tot een nieuw coherent 

patroon dat onherleidbaar is tot de afzonderlijke elementen. Het nieuwe coherente patroon 

kan worden beschreven als novelty, doorbraak, invention of innovatie. Emergentie is dus niet 

te plannen, maar kan wel ontstaan als de omstandigheden gunstig zijn. Het ontstaat in 

complexe omgevingen van un-order of far-from-equilibrium. Het is een reactie van een 

Complex Adaptief Systeem, dat gekenmerkt wordt door zelf-organisatie en gedeelde 

waarden. De actoren die het veroorzaken door hun interactie zijn non-lineair met elkaar 

verbonden, divers en onderling afhankelijk van elkaar. 

 

Zes moeders van innovatie 

In hoofdstuk zeven vroeg ik me af of we emergentie kunnen creëren. Emergentie kan 

ontstaan zonder inmenging van control of beheersing, door niets te doen. We weten nog zo 

weinig over de vraag hoe emergentie ontstaat dat het al belangrijk is te zien wanneer en onder 

welke omstandigheden emergente innovatie plaatsvindt en dat achteraf te bestuderen. 

Wellicht kunnen we wel emergente innovatie faciliteren. Er is een spreuk die stelt dat 

‘noodzaak de moeder van een inventie is’. Een vernieuwing is uit nood geboren. De tekst 

wordt soms toegeschreven aan Plato en komt in vertalingen van zijn Republica voor. Het 

spreekwoord was in de 16e eeuw in Engeland gangbaar. William Horman, hoofdonderwijzer 

van Winchester en Eton, gebruikte de Latijnse versie, mater atrium necessitas, in zijn boek 

Vulgaria uit 1519, een boek met aforismen die de leerlingen op zijn school van buiten 

moesten leren. Hier stel ik echter, dat er niet 1 moeder, maar zes moeders van innovatie zijn: 

mogelijkheden creëren, eenheid smeden, denken vanuit de toekomst, uitwisselen in co-

creatie, snuiven van de context en aanpassen waar nodig. Samen vormen deze het acronym 

Medusa, een metafoor voor innovatie na een situatie van far-from-equilibrium.  Hoofdstuk 8 

geeft bruikbare instrumenten voor het faciliteren van emergentie volgens Medusa: zelf-

organisatie, simpele regels stellen, gedeelde waarden creëren, scenario denken, de 3Horizons 

methodologie, appreciative inquiry, stakeholder analyse, Open Space Technology, dialoog, 
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World Café, collaborative deliberation, deep democracy, rich pictures, systeem archetypen, 

experimenteren en improviseren en de scrum methode.  

 

En zo komen we tot ‘emergent innoveren’.  
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Bijlage 1.  R2E2 © Paradigm Questionnaire 
 

 
Introduction 
In this questionnaire you will find 16 situations and each describes four ways that you could 
respond. After reading circle the (one)  behaviour that you would most likely have in such a 
situation. Move through the items quickly and stick with the first choice you make on each 
item.  Your first choice tends to be the most accurate one 
Remember:  Circle what you think you would do, not what you think you should do.  The 
goal is to evaluate what behaviours you actually use – not to get right answers.  If there is 
no alternative action that describes what you do in the situation, circle the item that most 
closely resembles what you would do 
 
1. A nursing staff member working with you is de-motivated and does not perform on the 

job.  You would: 
a. Emphasise the use of the standard procedures and protocols and the necessity to 

provide good care for the patients 
b. Make yourself available for discussion but do not push your involvement  
c. Talk to her/him and then set goal objectives 
d. You let it go. 

 
2. Your team is performing well. All members are aware of their responsibilities and most 

of the standards expected.  You would: 
a. Engage in friendly exchange to keep them motivated to meet the standards. 
b. Take no definite action 
c. Do what you can to make the team to feel important and involved 
d. Emphasise the importance of deadlines and tasks 

 
3. You encounter a very complex case/patient. You do not immediately know how to 

respond. You would: 
a. Search for colleagues and together engage in problem solving 
b. Study on what the solution could be. 
c. Look for standards and protocols that relate to this case. 
d. Arrange a meeting with you peers and ask for intervision. 

 
4. The hospital you work in is in an enormous process of re-engineering.  You respect the 

need for change.  You would: 
a. Ask to be involved in the working group developing the change. 
b. Ask for clear directions and close supervision. 
c. Ask for a meeting with the steering committee to express your ideas on the 

changes needed. 
d. Get together with your colleagues and talk about the situation. 
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5. The performance of your team has been dropping during the past few months.  Staff has 
been unconcerned with meeting objectives.  They have continually needed reminding to 
do their tasks on time.  Redefining roles and responsibilities has helped in the past.  You 
would: 
a. Allow the team to formulate its own direction 
b. Incorporate team recommendations but see that objectives are met 
c. Redefine roles and responsibilities and make sure these are followed 
d. Determine roles and responsibilities together 

 
6. Materials that you need for the execution of your job are often lacking and equipment 

does not function properly. You would: 
a. Get in contact a colleaugue of another hospital that you know has similar problems 

and found a solution. 
b. Get a meeting with the manager who leads the team and confront him/her with this 

problem. 
c. Try to work around it. 
d. Discuss what to do in your team and in the management meeting. 

 
7. The organisation wants to be JCI accredited. That requires changes, e.g. in the way you 

handle protocols. You would: 
a. Define the change and control carefully 
b. Participate within the team in developing change but allow members to organise 

implementation 
c. Organize daily 30 minute briefings to jointly discuss the issues. 
d. You tell the staff to get in contact with the Quality Department. 

 
8. The hospital is understaffed and not all staff that is available has the required 

competences for the job.  You would: 
a. Do your best to keep your standard high. 
b. Discuss the situation with the team and then initiate necessary changes, issue after 

issue. 
c. Direct your staff towards working in a well defined manner 
d. Be supportive in discussing the situation with the team, issue after issue but not too 

directive 
 
9. The local culture does not stimulate people to go the extra mile. 

  You would: 
a. Let the community work out its problems 
b. Work out motivational strategies 
c. Redefine goals and supervise carefully 
d. Allow group involvement in setting goals but not push your staff 
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10. The accreditation standards that apply to your speciality cannot be executed as 
required, due to the fact that the country you work in is in transition. You would: 

a. Get together with all medical doctors, the management and the quality 
department and discuss what to do in cases like this. 

b. Convince management to make an exception for your department. 
c. Look for other hospitals in countries in transition that have been JCI accredited 

and see how they solved this. 
d. Keep the standard up and push and pull towards its compliance  

  
11. Your staff, usually able to take responsibility, are not responding to your recent 

redefining of JCI-standards.  You would: 
a. Allow team involvement in redefining standards but not take control. 
b. Redefine standards and supervise carefully. 
c. Be professional, sometimes leave the situation alone. 
d. Incorporate team recommendations but see that new standards are met. 

 
12. Staff reports communication problems within the team.  

You would: 
a. Organize a team meeting and discuss the subject. 
b. Allow team members to work it out themselves 
c. Take immediate action to get the two that have most issues with each other in your 

office and tell them to stop arguing but do the work properly. 
d. Participate in discussion of the problem whilst providing support for the team 

members 
 
13. A staff member does not wash her hands or not properly before going to a patient. You 
have told her several times that it is not okay and risky, also for herself. 
You would: 

a. Do hand washing together with her and show how it should be done. 
b. Tell her once more and then leave it. 
c. Now discuss this with the nurse’s supervisor 
d. Have a friendly talk with her to find out what is going on. 

 
14.  You work in the hospital with people from many different countries and many different 
cultures. You sometimes do not understand where the other comes from. 
a. Search for a model, where you can get consensus on. 
b. Tell how you think about it. 
c. Let them do their own thing. 
d. Arrange regular meetings to exchange each other’s views. 
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Directions for Scoring 
 
Circle the letter that you have chosen for each situation on the same line to the right. 
 
Enter your totals on the bottom line. 
 

 ALTERNATIVE ACTIONS 

Situations 1 2 3 4 

1 A C D B 

2 D A B C 

3 C A B D 

4 B A C C 

5 C B A D 

6 B A C D 

7 A B D C 

8 C D A B 

9 C B A D 

10 D C B A 

11 B D C A 

12 C D B A 

13 C A B D 

14 B A C D 

Total number 
of circles 
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	Stap 2: Bedenk individueel een metafoor voor jouw organisatie.
	Wat speelt zich af op micro-niveau? Wat speelt zich af op meso-niveau? Wat speelt zich af op macro-niveau? Wat voor invloed heeft de metafoor op de omgeving? Hoe verandert de situatie mettertijd? (Was het vroeger anders, toekomst?)
	Bedenk dat overeenkomsten tussen de organisatie en de metafoor kunnen helpen, maar dat er altijd aspecten zijn die in vergelijking mank gaan.
	Stap 3: Wissel de metaforen aan elkaar uit.
	De metafoor is altijd incompleet en bevooroordeeld. De metafoor kan er ook voor zorgen dat je bepaalde (niet passende aspecten) niet ziet. Interessant is het daarom ook deze oefening met meerdere personen te doen, zodat meer metaforen kunnen worden ge...
	Stap 4: wat heeft deze exercitie nu opgeleverd?
	7.1.De zes moeders van innovatie verder toegelicht
	7.1.1. Mogelijk maken (enable)
	7.1.2. Eenheid smeden
	Dat betekent ook, dat het belangrijk is op kleine schaal te beginnen, waar de onderlinge afhankelijkheid het meest voelbaar is. Sociale innovaties zijn in die zin ook ‘fractals’, waarbij op kleine schaal in praktijk wordt gebracht, wat we het liefst z...
	7.1.3. Dromen: Positief denken vanuit de gezamenlijke toekomst
	7.1.4. Uitwisselen (interact)
	Een belangrijk element in emergent innoveren is de interactie, die ook in de definitie wordt genoemd, de uitwisseling; dat is tegelijk die collectiviteit. Ehlen (2015) noemt in haar co-creatie wiel de dimensie ‘action’. Mechanisme daarbinnen is multi-...
	7.1.4.2 Collectivity
	Een van de uitgangspunten van emergentie is dat de interactie een uitwisseling
	is tussen mensen, die vervolgens samen iets nieuws creëren. Ehlen (2015) bevestigt het belang van multidisciplinaire diversiteit en de combinatie van verschillende gezichtspunten. We gaven al aan, dat naarmate het probleem complexer wordt, de oplossin...
	Centraal is steeds dat alle belanghebbenden vanaf het begin bij het proces betrokken zijn. Voor de duidelijkheid, dan gaat het dus ook om cliënt/patiënt/burger participatie. Je zou verwachten dat dat overal al plaatsvindt. In een innovatie afdeling va...
	Een voorbeeld is Open Space Technology (8.4.2) en de dialoog. (8.4.3).
	7.1.5.Snuif de context op (sense the context)
	Een instrument om de context op te snuiven is systems recognition. Van Berkel & Manickam (2019) geven aan dat het tekenen van samenhang in problemen een belangrijk element is om complexe vraagstukken te kunnen begrijpen en erop in te kunnen spelen. Hi...
	Een lineaire reactie op obesitas zou zijn, dat de cliënt gestimuleerd wordt een dieet te gaan volgen. Echter te veel andere factoren spelen een rol, die moet worden meegenomen. Voor een voorbeeld van samenhang van complexe problemen zie figuur 17.
	Figuur 17: Voorbeeld samenhang complexe problemen obesitas
	Daarbij steunen ze voor een belangrijk deel op Kim & Anderson (2007). Deze geven een achttal archetypen van patronen, die we in systemen zien. Deze archetypen worden verder beschreven in 8.5.2.
	7.1.6.Aanpassen (adapt)
	7.1.6.1 Improvisatie/experimenteren
	Ehlen (2015) noemt binnen haar co-creatie wiel experimenteervrijheid als een van de mechanismen om tot innovatie te kunnen komen. Dat vraagt ook moed en durf om ongebruikelijke besluiten te nemen. Ook Holman (2010) onderstreept het belang van improvis...
	7.2. Medusa
	Chrysoar (Χρυσάωρ) betekent in het oud grieks '(hij met) het gouden zwaard', en de zoon van Medusa kreeg deze naam omdat hij - volgens Hesiodus - met een gouden zwaard in hand ter wereld kwam). Het is een wezen uit de Griekse mythologie over wie niet ...

	Lichtenstein, B. (2015) Emergence and Emergents in Entrepreneurship: Complexity Science Insights into New Venture Creation Entrepreneurship Research Journal (6),1 DOI: https://doi.org/10.1515/erj-2015-0052
	Doel
	Gedeelde waarden zijn een belangrijk element van een innoverend team. Dat wil niet zeggen, dat iedereen altijd hetzelfde moet denken of vinden. Diversiteit aan de andere kant bevordert de creativiteit. Maar over een aantal kernwaarden moet overeenstem...
	Instructie
	Verder studeren
	Website
	http://triplecrownleadership.com/resources/personalvaluesexercise/
	Video
	https://www.youtube.com/watch?v=R2MIIMKLbr0
	Literatuur
	Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2011) The big idea. Creating Shared Value, Harvard Business Review, January-February 2011, https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
	White and Yellow Cross Care Foundation, (2018) Trusted Care: Living our values, Sint Maarten: WYCCF
	8.3 Instrumenten om te denken vanuit  de toekomst
	8.3.1.  Scenario denken
	Stap 1: Scope bepalen
	Stap 2: Trends verzamelen
	Stap 3: Trends analyseren
	Stap 4: Scenario’s opstellen
	Figuur 17. Assenkruis scenario’s
	Stap 5: Strategische opties bepalen

	Verder studeren
	Website
	O.a. Shell was een van de grote bedrijven die in 70-er jaren van de vorige eeuw al werkte met het beschrijven van toekomstige scenario’s. Een voorbeeld beschrijft drie mogelijke scenario’s van het post-Corona tijdperk: het Rijkdom Eerst scenario, het ...
	Video
	https://www.youtube.com/watch?v=puMLI0rz2e0
	https://www.youtube.com/watch?v=5RZXgSLEKJI
	Literatuur
	Van Rijn, B. (2012) Handboek scenarioplanning, Toekomstscenario’s als strategisch instrument voor het managen van onzekerheid, Amsterdam: Boom Uitgevers
	Eno, B. (1999), Interview met Brian Eno, de klokkenluider van de Nieuwe Wereld, VPRO, 27 juni 1999, Interactions, March/April 1998, pp. 21-30
	8.3.2. Three Horizons methodology
	Doel
	Een tweede instrument om de toekomst te verkennen is de Three Horizons Methodology (zie figuur 18).
	Verder studeren
	Website
	https://www.h3uni.org
	Videos
	Literatuur
	Sharpe, B. (2013), Three Horizons, The patterning of hope, Triarchy Press
	8.3.3. Appreciative inquiry
	Doel
	Instructie
	Appreciative inquiry maakt gebruik van vijf stappen, het 5-D-model:
	1. Define. Focus on an issue to work on.
	2. Discovery. This type of inquiry into ‘what gives life’ reveals ‘who we are when we are at our very best.’ A sample question might be, “What first attracted you to this job?”
	3. Dream. A critical resource for creating positive change is our imagination and our capacity to free the dreams within people.
	4. Design. Once the shared dream or strategic focus is expressed, people work to co-construct the elements of the “ideal” organization. Inspiring images and stories of the past become the foundation for crafting the proposals for what is possible. Thi...
	5. Destiny. The fruits of the Design phase give way to a framework for new levels or engagement and action teams. This newfound strategy for life together serves as both an inspiration and invitation.
	Verder studeren
	Website
	https://instituutvoorinterventiekunde.nl/wp-content/uploads/2017/05/IVI002-WEBBROCHURE-4-KAARTEN-21x21-cm.pdf
	Video
	https://www.youtube.com/watch?v=3JDfr6KGV-k
	https://www.youtube.com/watch?v=UfUm-6K1DRA
	Literatuur
	Cooperrider, D.L. & Whitney, D. (2005), Appreciative Inquiry: A positive revolution in change, Berrett-Koehler
	Instrument voor appreciative inquiry kan ook zijn het positieve feedback bord. Doel van zo een bord (zie afbeelding 11) is gezamenlijk in een team of groep of netwerk regelmatig stil te staan bij wat goed gaat en wat we daarvan kunnen leren, (bijv. in...
	Afbeelding 11; succes bord.
	Verder studeren
	Website
	https://www.indeed.com/career-advice/career-development/importance-of-positive-feedback
	Videos
	https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OiRx_akqQPw
	Literatuur
	Kamsteeg, H.J. (2012) De kracht van het compliment: met positieve feedback naar grootse resultaten, Business Bibliotheek
	8.4. Uitwisselen (interact)
	8.4.1. Stakeholder analyse
	Figuur 20: Belanghebbenden van een gezondheidszorgproject in Thailand
	Voor innovaties in de zorg is het belangrijk een onderscheid te maken tussen gebruikers en doelgroep van de innovatie. Wanneer we als voorbeeld nemen dat artsen getraind moeten worden in shared decision making met patiënten, dan is de interventie de t...
	Aan het einde van de stakeholdersanalyse maak je een communicatie-, motivatieplan voor elk type belanghebbende. Hoe kan ik hun steun krijgen? Wat motiveert deze groep mensen, welke andere prioriteiten hebben ze en hoe is hun huidige oordeel over het p...

	Doel
	Doel van de dialoog is dat mensen echt naar elkaar luisteren (in tegenstelling tot veel discussies en debatten waarbij het gaat om je gelijk te halen) en zo samen tot nieuwe inzichten komen.
	Instructie
	Er is een aantal spelregels voor een dialoog, zoals:
	8.4.4. World café
	De café regels kunnen zijn:
	Verder studeren
	Website
	http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/
	Video
	https://www.youtube.com/watch?v=TkddplBt6AY
	Literatuur
	Cafe to Go, een praktische handleiding voor World cafe, geraadpleegd op 21 April 2021 van:
	http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/Cafe-To-Go-Revised.pdf
	8.4.5. Collaborative deliberation
	Verder studeren
	Website inclusief video’s
	https://www.hovumc.nl/wiki/Shared_Decision_Making_volgens_Glyn_Elwyn
	Literatuur
	Verder studeren
	Website
	https://lewisdd.com
	https://humandimensions.nl
	https://www.houseofdeepdemocracy.nl
	Video’s
	https://www.youtube.com/watch?v=FsFz1H447kk&t=2s
	https://www.youtube.com/watch?v=ydt_Sxukevw
	https://www.youtube.com/watch?v=9L1cDUzk-Ps
	Literatuur
	8.5. Snuif de context op (sense the context)
	8.5.1.  Rich pictures
	Monk & Howard (1998) definieren ‘rich pictures’ als: “A cartoon-like representation that identifies all the stakeholders, their concerns, and some of the structure underlying the work context (p.22). Een rich picture beschrijft de belangrijkste stakeh...
	Er wordt ook een voorbeeld gegeven. (afbeelding 13).
	Afbeelding 13: rich picture
	Het hoeft echter niet allemaal zo ‘mooi’ te zijn. Vaak wordt ook een ‘brown paper’ gebruikt. Zie het voorbeeld op afbeelding 14 van Thurairajah (2014).
	Afbeelding 14: rich picture (Thurairajah, 2014).
	Verder studeren
	Website
	https://www.betterevaluation.org/en/evaluation-options/richpictures
	Video
	https://www.youtube.com/watch?v=tLn-qook_e4
	Literatuur
	Berg, Tessa; Pooley, Rob (2013). "Contemporary Iconography for Rich Picture Construction". Systems Research and Behavioral Science. 30: 31–42. doi:10.1002/sres.2121.
	Thurairajah, N. (2014), Rich Pictures, Birmingham City University, Retrieved 14th of April 2021 from: https://www.slideshare.net/BSBEtalk/rich-pictures-40784261
	8.5.2. Patroon tekenen met behulp van systeem archetypen
	Doel
	Instructie
	Een voorbeeld: als je geld tekortkomt, zal een lening sluiten je behoefte aan geld enkel groter maken.
	Afbeelding15 : Systeem fixes that fail
	Verder studeren
	Website
	https://hsrc.himmelfarb.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=educatio   nal_resources_teaching
	Videos
	https://www.youtube.com/watch?v=MoG9bIGIb58
	Literatuur
	Kim D.H. & Anderson, V.. (1998) Systems Archetypes Basics. From story to structure, Pegasus Communications Inc. geraadpleegd op 21 April 2021 van: https://thesystemsthinker.com/wp-content/uploads/2016/03/Systems-Archetypes-Basics-WB002E.pdf
	Kim,D.H. (1992) “Fixes That Fail: Oiling the Squeaky Wheel—Again and Again,” Systems Archetypes I: Diagnosing Systemic Issues and Designing High-Leverage Interventions, Pegasus Communications,Inc
	Vermaak H. (2016), Een  Causaal Diagram maken in vijf stappen, geraadpleegd op 21 april 2021 van: https://hansvermaak.com/wp-content/uploads/MDDSDD-Vermaak-Causaal-Diagram-in-5-stappen-DEF.pdf, zie bijvoorbeeld schema 8.1
	8.6. Aanpassen (adapt)
	8.6.1. Experimenteren en improviseren
	Doel
	Het gaat steeds om het creëren van omgevingen, waarin nieuwe patronen kunnen ontstaan. Vervolgens is het van belang te ervaren wat er gebeurt en dan (pas) te reageren.
	Instructie
	Een instructie bij experimenteren is eigenlijk tegennatuurlijk. Het gaat er juist om iest te doen, waarvan je de werking nog niet kent. Handig is wel een aantal uitgangspunten te formuleren, geraadpleegd 21 april van: https://agilecoach.guide/experime...
	Verder studeren
	Website
	https://prezi.com/qkktkxdrxp5m/leren-door-experimenteren/
	https://www.linkedin.com/pulse/innoveren-improviseren-7-lessen-van-een-jazzband-remco-bakker?articleId=6153460607434711040
	Video
	https://www.youtube.com/watch?v=5J9Aru72BDU
	https://www.youtube.com/watch?v=puindHsswxc
	Literatuur
	Spann, R. (2018), Improv-isation. Van de groef naar de GROOVE! Management Impact, 8 juli 2018 geraadpleegd op 21 april 2021 van: https://www.managementimpact.nl/artikel/improve-isation-van-de-groef-naar-de-groove/
	8.6.2. Scrum
	Bij experimenteren is al aangegeven dat dat een iteratief process moet zijn. Organisaties moeten ‘agile’ zijn om te kunnen overleven in deze vluchtige wereld (volatility).
	Doel
	Instructie
	Verder studeren
	Website
	https://agilescrumgroup.nl/wat-is-scrum-methode/
	Video
	https://www.youtube.com/watch?v=DscM_hE4fF8
	Schwaber,K. & Sutherland,J. (2015), The Scrum GuideTM. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game geraadpleegd 21 april 2021 van: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100

