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‘Management	by	Objectives’	heeft	zijn	langse	tijd	gehad.	De	toekomst	is	aan	leiders	die	de	kunst	begrijpen	van	
‘Leading	by	Creative	Tension’.	Om	het	met	de	woorden	van	Gareth	Morgan	(auteur	van	‘Images	of	Organization’	
en	‘Imaginization’,	1997)	te	zeggen:	De	leiders	van	morgen	moeten	de	kunst	in	de	vingers	krijgen	‘om	beelden	en	
metaforen	te	gebruiken	die	het	mogelijk	maken	dat	mensen	op	nieuwe	manieren	kunnen	kijken,	een	gezamenlijk	
begrip	kunnen	creëren	om	zo	te	kunnen	komen	tot	collectief	creatieve	actie.’

Complexiteit	zorgt	voor	fundamentele	uitdagingen	voor	openbare	instellingen,	openbaar	beleid,	openbaar	
bestuur	en	dus	voor	leiderschap	in	de	(semi-)publieke	sector.	Voor	dergelijke	uitdagingen	schiet	onze	directe	
logica	van	‘Management	by	Objectives’	te	kort	en	hebben	we	een	indirecte	logica	van	‘Leading	by	Creative	Tension’	
nodig.	Een	radicaal	andere	handelingslogica,	onderbouwd	op	basis	van	een	radicaal	ander	wetenschappelijk	
kader,	dat	van	complexity	science,	de	wetenschap	van	de	levende	systemen.

Vernieuwend	Leiderschap	maakt	gebruik	van	het	complementair	wetenschappelijke	kader	van	de	levende	
systemen	(complexity	science)	om	tot	radicale,	regeneratieve	vernieuwing	van	hele	eco-systemen	te	komen.	
Daardoor	vormt	het	‘generatief engageren van actoren richting vernieuwing’,	de	kern	van	vernieuwend	
leiderschap.	Deze	white	paper	definieert	Vernieuwend	Leiderschap	en	articuleert	hoe	het	kan	ontwikkeld	en	
gevoed	worden.		

Maatschappelijk complexe uitdagingen ‘systemisch vernieuwend’ aanpakken 
De	toename	in	aantal	en	frequentie	van	voorkomen	van	urgente	maatschappelijke	kwesties	en	hun	onderlinge	
samenhang,	kwesties	zoals	de	gasproblematiek	in	Groningen,	corona,	de	toeslagenaffaire,	stikstof,	immigratie,	
woningbouw,	energie,	armoede,	onderwijs,	oorlog,	gezondheidszorg,	ondermijnende	criminaliteit,	zorgen	ervoor	
dat	de	overheid	steeds	minder	effectief	wordt.	De	lineaire,	mechanische	handelingslogica	blijkt	immers	niet	
effectief	in	de	omgang	met	deze	complex,	maatschappelijke	uitdagingen.	Het	steeds	frekwenter	falen	van	de	
overheid,	leidt	helaas	tot	een	dalend	vertrouwen	in	de	samenleving	net	op	het	moment	dat	de	overheid	als	
creatieve	systeemvernieuwer	het	voortouw	zou	moeten	nemen.	Effectiever	worden	in	de	omgang	met	
complexiteit	is	de	dringende	boodschap.		

Effectiever	worden	in	de	omgang	met	complexe	uitdagingen,	vereist	het	complementeren	van	de	mechanische,	
lineaire	top-down	handelingslogica	met	een	integrerende	en	regenererende	systemische	handelingslogica.	Het	
vraagt	om	‘Management	by	Objectives’	in	te	ruilen	of	alleszins	te	complementeren	met	‘Leading	by	Creative	
Tension’.	Een	dergelijke	handelingslogica	wordt	recent	onder	invloed	van	de	economiste	Marianna	Mazzucato	als	
‘missiegedreven	vernieuwen’	(mission-oriented	innovation)	benoemd:	Innovatieve	en	adaptieve	benaderingen	die	
grote	netwerken	van	uiteenlopende	actoren	generatief	engageren	rond	een	gezamenlijke,	inspirerend	
gearticuleerde	visie	(als	Plastic	Free	Oceans	en	Green	Deals)	op	systeemvernieuwing.	Deze	generatieve,	
inspirerende	benadering	noemen	wij	vernieuwend	leiderschap.	

Vernieuwend Leiderschap: Een kunst voor deze tijd
Er	zijn	ontelbaar	veel	boeken,	modellen	en	theorieën	over	leiderschap	die	direct	relevant	zijn	voor	leiderschap	in	
complexe	tijden	zoals	transformationeel	leiderschap,	democratisch	leiderschap,	contextueel	leiderschap,	zelf-
organiserend	leiderschap,	gedistribueerd	leiderschap,	participatief	leiderschap,	resilient	leiderschap,	collaboratief	
leiderschap,	collectief	leiderschap,	emergent	leiderschap	of	regeneratief	leiderschap.	Maar	geen	van	allen	focust	
specifiek	op	het	perspecief	en	de	praktijken	van	het	generatief	engageren	zoals	dat	centraal	staat	bij	vernieuwend	
leiderschap.	Nochtans	is	‘generativiteit’,	het	vermogen	om	te	creëren	of	te	produceren	in	interactiviteit	met	
andere	actoren	en	ontwikkelingen,	volgens	mij	een	fundamentele	component	van	leiderschap	voor	regeneratieve	
(of	nog:	revitaliserende)	ontwikkeling	zoals	men	dat	in	de	publieke	sector	graag	zou	zien.	

Mensen	verlangen	naar	gezondheid,	veiligheid	en	welzijn	van	zichzelf	en	hun	families,	collega's,	buren,	en	bij	
uitbreiding,	mensen	in	onze	gemeenschappen	over	de	hele	wereld.	Ze	verlangen	naar	een	gezonde	aarde,	
gezonde	democratieën,	gezonde	plekken	om	te	wonen	en	te	werken.	Dit	verlangen	overstijgt	nationaliteit,	
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Vernieuwend Leiderschap inburgeren
De	aanpak	van	Vernieuwend	Leiderschap	voor	missie-gedreven	vernieuwen	in	de	(semi-)publieke	sector,	bevindt	
zich	nog	in	een	vroeg	stadium	van	ontwikkeling.	Meer	afstemming	en	samenwerking	is	nodig	tussen	relevante	
academici,	experten	en	praktijkmensen	om	bredere	toegang	tot	en	acceptatie	van	de	aanpak	mogelijk	te	maken.	
Aanvullend	onderzoek	is	nodig	om		bestaande	initiatieven	te	evalueren	en	nieuwe	experimenten,	niet	in	het	minst	
met	MT’s	van	steden	en	gemeenten,	te	kunnen	uitvoeren	om	vervolgens	praktijk-inzichten	te	kunnen	verpreiden,	
meer	MT’s	te	kunnen	scholen	om	het	leiderschap	in	de	(semi-)publieke	sector	te	versterken.

Hoewel	Vernieuwend	Leiderschap	voor	missie-gedreven	vernieuwen	zeker	nog	niet	op	grote	schaal	wordt	
toegepast,	biedt	het	een	waardevol	potentieel	om	effectiever	om	te	gaan	met	de	groeiende	complexiteit	in	de	
samenleving.	Vernieuwend	Leiderschap	als	‘Leading	by	Creative	Tension’	is	volgens	mij	een	beloftevolle	
leiderschapskunst	voor	deze	tijd.	
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De 6V-cyclus	van	Vernieuwend	Leiderschap	met	de	6	talenten	voor	generatief	interacteren

Verbind

Verbreed

Verbeeld

Verwoord

Vertaal

Vernieuw

Voorkom	het	ontstaan	van	weerstand	door	van	meetaf	aan	te	schakelen	van	
klachten	naar	krachten.	Wat	zijn	de	levengevende	lichtpuntjes	in	de	situatie	zoals	
we	die	vandaag	kennen.	Door	waarderend	te	onderzoeken,	creëer	je		vertrouwen.

ZOOM-UIT!		Zoek	juist	diversiteit	op	in	je	poging	om	het	eco-systeem	zo	goed	
mogelijk	te	begrijpen.	Betrek,	beluister	en	bevrijd	ook	de	‘silent	voices’!	Gebruik	
‘liberating	structures’.	Een	systeem	wordt	vitaler	door	voldoende	diversiteit!

ZOOM-IN!	Integreer!	Je	staat	er	duidelijk	niet	alleen	voor.	Door	de	vele	
waarderende	gesprekken	groeit	er	een	gevoel	voor	een	gedeelde	identiteit,	een	
gevoel	voor	een	missie	waar	je	samen	wil	en	kan	voor	gaan.	Aspirationele	visie!

Hoe	verwoord	je	die	aspirationele	visie	generatief	zodat	actoren	enthousiast,	
trots	en	optimistisch	de	beweging	uitdragen	en	ondersteunen.	Een	generatieve	
context	inspireert	en	ondersteunt	het	re-generatieve	vernieuwen.

Ontwerp	samen	met	actoren	in	het	eco-systeem	eerste	interpretaties	van	wat	
de	aspirationele	richting	kan	betekenen	in	hele	diverse	bedrijfsprocessen	
(HR,	inkoop,	finance,	(social)	media	en	dergelijke	meer).	

Ontwerp,	experimenteer	met	pilots	en	leer	samen	snel.	Werk	een	‘hoofdstuk’	
van	je	verhaal	uit	en	kom	regelmatig	met	een	vervolghoofdstuk,	dat	houdt	de	
betekenisvolle	beweging	levend.

Think	With	
The	System

Act	Like	
Entrepreneurs

partijpolitiek,	economische	stand,	etnische	afkomst	en	onderwijsverschillen.	Vernieuwend	leiderschap	onderkent	
deze	hoop	en	dat	verlangen	als	cruciaal	in	tijden	die,	mede	door	corona,	als	steeds		meer	beangstigend	worden	
beleefd.	

Door	de	groeiende	complexiteit	gaan	bedreigende	narratieven	steeds	meer	de	boventoon	voeren	terwijl	
inspirerende	narratieven	het	vertrouwen	bouwen	dat	radicaal	vernieuwen	nodig	heeft.	Als	we	regeneratieve	
ontwikkeling	ernstig	nemen,	dan	moeten	we	vooral	leren	wat	het	betekent	om	generatief	te	engageren	en	
inspirerende,	kunstzinnige	narratieven	zijn	de	noodzakelijke	generatieve	brandstof	voor	een	dergelijke	
kwalitatieve	ontwikkeling.	Vernieuwend	leiderchap	definieer	ik	dan	ook	graag	als	de	KUNST	van	leiden	en	
innoveren	in	complexe	tijden.	

De 6V-cyclus van Vernieuwend Leiderschap
De	6V-cyclus	van	Vernieuwend	Leiderschap	beschrijft	de	6	sleutelfasen	in	het	proces	van	systemisch	vernieuwen	
en	de	6	talenten	die	mits	voldoende	ontwikkeld,	kunnen	zorgen	voor	generatieve	interacties.		



Verbeelding	en	creativiteit.	In	gewone	tijden	zijn	het	talenten	die	we	onze	kinderen	toewensen	en	die	we	als	
business-competenties	spontaan	associëren	met	de	creatieve	industrie,	toerisme,	de	vrijetijdssector,	de	wereld	
van	games,	media	en	entertainment,	de	gastvrijheidsindustrie,	stedenbouw,	kortom,	met	de	natuurlijke	habitat	
van	Breda	University	of	Applied	Sciences.

Maar	dit	zijn	geen	gewone	tijden.	Dit	zijn	complexe	tijden,	tijden	waarin	alles	met	alles	verweven	raakt	en	de	
uitdagingen	niet	langer	effectief	kunnen	worden	beantwoord	met	de	toolbox	van	gewone	tijden.	Ziauddin	Sardar,	
een	van	de	meest	vooraanstaande	islamitische	intellectuelen	van	Groot-Brittannië	spreekt	in	dit	verband	van	
"postnormale	tijden",	"een	tussenliggende	periode	waarin	oude	orthodoxie	sterft,	nieuwe	moet	worden	geboren	
en	maar	heel	weinig	dingen	logisch	lijken."	In	dergelijke	tijden	is	er	heel	veel	behoefte	aan	verbeelding	en	
creativiteit,	in	de	van	nature	creatieve	sectoren	maar	zeker	ook	daarbuiten.	En	met	name	ook	bij	de	overheid.		

‘We	must	re-imagine	governments	as	creative	agents’	stelt	de	economiste	Marianna	Mazzucato,	schrijfster	van	
boeken	als	‘The	Entrepreneurial	State’	en	‘Moonshot:	Grootse	missies	voor	de	hervorming	van	het	kapitalisme’,	
die	recent	de	Europese	Commissie	mocht	adviseren	om	een	investeringsprogramma	van	80	miljard	euro	zinnig	
in	te	vullen.	Complexe	uitdagingen	als	de	stikstofcrisis,	de	energie-crisis,	de	crisis	in	de	woningbouw,	de	zorg,	
het	onderwijs,	het	klimaat,	allemaal	crisissen	die	niet	meer	oplosbaar	zijn	door	individuele	organisaties.	
Volgens	Mazzucato	moet	de	overheid	dan	ook	niet	langer	meer	alleen	de	markt	‘fixen’	maar	ook	de	toekomst	
‘shapen’	met	‘mission-oriented	innovation‘	(missiegedreven	vernieuwen).	

Een	paradigmatische	verschuiving	van	‘fixen‘	naar	‘shapen‘	dus.	En	dat	heeft	niet	alleen	implicaties	voor	de	rol	van	
de	overheid	maar	ook	implicaties	voor	ons	denken	omtrent	innovatie	en	leiderschap.	Innovatie	gaat	niet	langer	in	
eerste	instantie	om	techniek	maar	wel	om	het	bepalen	van	een		aspirationele	richting,	een	missie,	waarin	techniek	
betekenisvol	kan	worden	ingezet.	Leiderschap	gaat	niet	langer	in	eerste	instantie	om	het	visionaire	individu	dat	
veranderingen	centraal	kan	aansturen,	maar	wel	om	het	kunnen	creëren	van	contexten	waarin	systeembrede	
processen	van	generatief	(verrijkend)	relateren	kunnen	gedijen	over	de	schotten	van	politieke	silo’s,	organisaties	
en	afdelingen	heen.	Daarom	spreken	we	bij	Buas	ook	wel	over	de	KUNST	van	leiden	en	innoveren	in	complexe	
tijden. 

‘Shaping	a	better	world’	is	de	strategie	waar	Buas	op	in	zet,	met	de	reguliere	opleidingen	maar	ook	met	
management	teams	van	publieke	organisaties	(met	name	met	gemeentelijke	MT’s).	Dat	vraagt	om	‘Fighting	the	
fear	of	imagination:	Growing	institutional	capacity	for	better	futures’	zoals	Indy	Johar	dat	begin	deze	maand	
verwoordde	op	het	Creative	Bureaucracy	Festival.	Voor	de	vele	vernieuwing	die	vandaag	nodig	is,	volstaat	
de	verbeelding	van	enkelingen	(politici	en	bureaucraten)	niet.	Je	moet	die	maatschappijbreed	ontwikkelen.	
Het	volstaat	ook	niet	dat	enkelingen	vernieuwen.	Vernieuwen	moet	een	maatschappijbrede	beweging	worden.	
Daartoe	moeten	we	het	vernieuwend	vermogen	en	de	‘care	capacity’	maatschappijbreed	ontwikkelen.		

Het	is	niet	eenvoudig	om	vandaag	de	dag	een	leider	te	zijn	in	een	publieke	organisatie.	Je	moet	goed	kunnen	
luisteren,	vragen	stellen,	richting	geven	en	op	het	juiste	moment	knopen	doorhakken;	een	goede	pen	en	ook	
een	goede	stem	hebben;	de	‘purpose’	doorgronden	met	oog		voor	de	‘pad-afhankelijkheid’	van	je	organisatie.	
Maar	ook	kunnen	balanceren	tussen	de	buitenwereld,	de	binnenwerld	door	‘acting	,	down,	up,	across	and	out’.	
Een	zinnetje	uit	een	van	mijn	favoriete	Coldplay	liedjes	‘The	Scientist’	komt	naar	boven.	‘Nobody	said	it	was	easy’.	
En	zo	is	het.	Op	hetzelfde	moment	vind	ik	het	aantrekkelijk	om	juist	nu	‘leider’	te	mogen	zijn	van	een	publieke	
organisatie	zoals	Breda	University	of	Applied	Sciences	(BUas),	een	van	de	mooiste	hogescholen	van	het	land.	
En	ik	bedenk	me,	‘Nobody	said	it	could	be	so	rewarding’.	

Dr.	Jorrit	Snijder,	Voorzitter	van	het	College	van	Bestuur				
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Groeiende	complexiteit,	groeiende	vernetwerking	in	de	samenleving	komt	met	zowel	nieuwe	bedreigingen	als	
nieuwe	mogelijkheden.	Die	nieuwe	mogelijkheden	worden	tot	op	heden	vooral	aangegrepen	door	de	‘nieuwe’	
ondernemers.	Er	wordt	wel	eens	gesproken	van	het	‘Start-up	tijdperk’.	Een	droom	voor	starters	en	een	nacht-mer-
rie	voor	lang	bestaande	organisaties.	De	levensduur	van	die	laatste	daalt	drastisch.	Snel	en	flexiebel	maken	die	
ondernemers	dankbaar	gebruik	van	het	‘gat	in	de	markt’	dat	daardoor	ontstaat.	Het	vernieuwen	van	de	langer	
bestaande	organisaties,	zoals	de	semi-publieke	organisaties	in	zorg	en	welzijn,	was	nooit	dringender.	

In	de	marktsector	bieden	start-ups	als	Amazon,	Bol.com,	Uber	of	AirBnB	stevige	prikkels	tot	het	vernieuwen	van	
de	waardecreatie:	Langer	bestaande	actoren	worden	zo	geprikkeld	om	na	te	denken	over	wat	simultane	waar-
de-creatie,	waardecreatie	in	netwerken,	kan	brengen	voor	de	organisatie	die	gegroeid	is	en	vergroeid	is	met,	de	
sequentiële	manier	van	waardecreatie	in	de	keten.	

In	de	overheidssector	ontbreken	die	directe	stevige	prikkels.	Er	ontstaan	geen	nieuwe	‘start-up	steden’	die	met	
simultane	waardecreatie	steden	en	gemeenten	inspireren	tot	het	fundamenteel,	systemisch	vernieuwen	van	
de	waardecreatie.	Er	wordt	wel	veel	gesproken	over	en	op	losse	onderdelen	geëxperimenteerd	met	de	nieuwe	
mogelijkheden	van	simultane	waardecreatie	en	wat	dat	bijvoorbeeld	kan	betekenen	voor	de	participatie-samen-

“Talking about democratic systems change: democracies face violent change, autocracies know how to do violent change. 
How are democracies going to deal with rapid scale change is the MAKE OR BREAK-issue. For democracies to do that, we are 
going to have to distribute innovation capacity and care capacity across the whole system. It’s not sufficient for imagination to 
be held by bureaucrats or politicians, you have to build societal imagination, it’s not sufficient for innovation to be done by a 
few people, it has to be a societal act. How do you build that societal agency and capacity to do that, is critical. “

Indy Johar, 2022. Creative Bureaucracy Festival                                                                                                      

The Boring Revolution: Remaking bureaucracy for this century.
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leving.	Maar	verder	dan	dat	experimenteren	op	onderdelen	gaat	dat	voorlopig	niet.	De	oude	vertrouwde	structu-
ren	van	politiek	en	beleid	blijven	aardig	domineren	en	de	potentiële	effecten	van	systeemvernieuwing	blijven	uit.		

Nochtans	kunnen	we	samen	effectief	voorwaarts	leren	schakelen	zeker	geen	‘overbodige	luxe’	noemen	voor	het	
democratische	bestel.	Dat	blijkt	al	langer	uit	onderzoek	in	binnen-	en	buitenland	en	het	werd	recent	ook	weer	
bevestigd	in	een	onderzoek	van	ANZOG	(Australia	and	New	Zealand	School	of	Government,	2019).	Dat	onderzoek	
spreekt	van	een	fundamenteel	en	dringend	probleem,	namelijk	‘failures	of	collective	governance’	die	ons	verhin-
deren	effectief	om	te	gaan	met	de,	in	aantal,	steeds	sneller	toenemende	groep	van	complexe	uitdagingen.

In	het	bewuste	onderzoek	peilt	ANZOG	naar	de	innovatie-vaardigheden	van	ambtenaren	en	naar	de	visie	op	het	
trainen	ervan	wereldwijd.	Daaruit	blijkt	dat	ambtenaren	over	heel	wat	kennis	beschikken	en	enthousiast	innova-
tie-praktijken	omarmen,	maar	dat	de	praktijk	nog	zeer	te	wensen	overlaat.	Het	rapport	spreekt	zelfs	over	‘een	
sluipende	crisis	voor	de	publieke	sector’:	Tezamen	met	het	bevriezen	van	en	bezuinigen	op	de	middelen,	zouden	
overheden	al	te	zeer	vast	houden	aan	het	bestaande	silo-opereren.	Hierdoor	zou	de	noodzakelijke	vernieuwing	
van	eco-systemen	uitblijven.	En	er	zou	vooral,	en	dat	is	wellicht	de	echte	bottle-neck	in	dit	verhaal,	een	veel	te	
gering	besef	zijn	bij	top-ambtenaren,	van	het	belang	van	het	ontwikkelen	van	het	vernieuwend-vermogen	bij	de	
overheid.	Mogelijk	ook	omdat	dit	hun	eigen	ontwikkeling	betreft.	Het	rapport	stelt	verder	dat,	als	hier	geen	werk	
van	wordt	gemaakt,	dat	ongetwijfeld	op	de	langere	termijn	tot	dramatische	gevolgen	zal	leiden.	Op	de	kortere	
termijn	kan	men	zich	verwachten	aan	een	groeiend	gevoel	van	machteloosheid	in	de	samenleving	en	op	de	
langere	termijn	aan	een	groeiend	wantrouwen	jegens	de	overheid	die	dan	niet	blijkt	opgewassen	voor	haar	
leidende	taak.
 
We	kunnen	het	heil	van	de	samenleving	niet	langer	laten	bepalen	door	start-ups	als	Amazon	en	Bol.com	of	de	
Ubers	en	de	AirBnBs	van	deze	wereld	om	er	maar	een	paar	te	noemen.	Immers,	het	succes	van	Amazon	en	Bol.
com	resulteert	in	lege	winkelstraten	en	een	schimmige	business	van	pakjeskoeriers.	Het	succes	van	Uber	en	
AirBnB	oeverwoekert	alle	duurzame	bedoelingen.	Het	succes	van	Uber	leidt	in	menig	grootstad	tot	een	toename	
van	de	CO2-uitstoot	die	lijnrecht	staat	tegenover	het	realiseren	van	klimaat-doelstellingen.	En	het	succes	van	
AirBnB	leidt	in	vele	grootsteden	tot	een	ontwrichting	van	de	woonmarkt.	De	deeleconomie	lijkt	daarmee	de	
ultieme	illustratie	te	worden	van	het	ontspoorde	marktmodel.	

Een nieuwe rol voor de overheid
Hoe	bijzonder	die	commerciële	initiatieven	ook	zijn	als	katalysatoren	voor	vernieuwing,	het	is	de	overheid	die	ook	
in	complexe	tijden	als	essentiële	missie	heeft	het	lange	termijn-belang	van	de	samenleving	te	behartigen	(onze	
pensioenen	bijvoorbeeld)	en	vorm	te	geven.	Marianna	Mazzucato	vertolkt	dit	nieuwe	denken	in	haar	boeken	als	
‘The	Entrepreneurial	State’	(2013)	en	‘Moonshots’,	Grootse	missies	voor	de	hervorming	van	het	kapitalisme’	(2021).	
In	dat	laatste	boek	stelt	zij	dat	‘we	must	re-imagine	governments	as	creative	agents’	omdat	de	overheid	niet	langer	
meer	alleen	de	markt	moet	‘fixen’	met	haar	interventies	maar	ook	de	toekomst	moet	‘shapen’	met	‘mission-orien-
ted	innovation‘	(missiegedreven	vernieuwen).	

Het	formuleren	van	missies	zodat	vele	actoren	in	de	samenleving	samen	voorwaarts	kunnen	schakelen,	is	dus	
een	nieuwe	rol	die	aan	de	publieke	overheid	wordt	toegeschreven.	Meer	dan	ooit	groeit	het	besef	dat	beleids-
mensen	de	belangrijkste	designers	in	de	samenleving	zijn:	hun	beslissingen	betreffen	miljoenen	mensen	en	
miljarden	investeringen	(RSA,	2017).	Om	die	rol	effectief	te	kunnen	waarmaken,	zal	de	overheid	het	vermogen	
moeten	ontwikkelen	om	dynamisch	en	exploratief	te	vernieuwen	in	een	uiterst	complexe	tijd	(Kattel	en	Mazzucato,	
2018).	
   
Maar	los	van	die	lange	termijn	belangen	zorgt	ook	de	toenemende	complexiteit	voor	het	herdenken	van	de	rol	
van	de	overheid	en	het	belang	van	bestuursvernieuwing.	Complexe	uitdagingen	zoals	klimaatverandering,	de	
snelle	verstedelijking,	de	zwaarlijvigheids-epidemie,	de	vele	falende	organisaties	en	systemen	in	de	gezondheids-
zorg,	financiën	en	onderwijs,	kunnen	niet	effectief	worden	aangepakt	met	de	conventionele	top-down,	probleem-
oplossende,	directe	logica	van	New	Public	management.	

Gelukkig	hebben	sinds	de	corona-pandemie	woorden	als	‘complexiteit,	adaptatie,	aanpassen	en	experimenteren’	
hun	intrede	gedaan	in	de	taal	van	het	nieuwe	normaal.	Zo	is	iedereen	gaan	begrijpen	dat	complexe	uitdagingen	
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een	integrale,	systemische	(simultane)	leer-logica	vereisen.	Een	logica	die	Lowe	(2018)	en	het	Center	for	Public	
Impact	inmiddels	wereldwijd	uitdragen	onder	de	noemer	van	Human	Learning	Systems.	In	eigen	land	heeft	Erik	
Gerritsen	(tot	voor	kort	secreataris	generaal	van	VWS)	deze	laatste	logica	ook	wel	eens	plastisch	benoemd	als	de	
logica	van	inrollen	in	plaats	van	uitrollen.	De	simultane	logica	van	inrollen	mag	dan	veel	meer	tijd	kosten	in	de	
opstart-fase,	eenmaal	in	de	vingers	kan	die	aanpak	een	belangrijke	effectiviteitswinst	betekenen	die	daarenboven	
gepaard	kan	gaan	met	een	grote	effciëntie-winst	en	een	grote	tevredenheid	van	de	betrokken	actoren.	

Complexiteit	komt	dus	zeker	met	de	nodige	uitdagingen	voor	het	conventionele	denken	en	doen	van	de	overheid,	
maar	ook	met	de	opportuniteit	van	kwaliteit	(Joosse	en	Teisman,	2021,	Joosse,	2020).	Erkenning	van	de	mogelijk-
heid	tot	meer	kwaliteit	door	groeiende	complexiteit	voor	het	openbaar	bestuur,	vinden	we	bijvoorbeeld	in	
Wagenaars	notie	van	‘complexiteit	als	asset’	(2007)	voor	democratische	participatie.

Een leiderschapsprobleem    
Niettegenstaande	deze	wetenschap	in	zake	complexiteit	en	kwaliteit,	hebben	systemische	benaderingen	vandaag	
de	wind	zeker	(nog)	niet	mee.	En	dat	is	volgens	complexiteitswetenschappers	te	wijten	aan	een	leiderschapspro-
bleem.	Dat	leiderschapsprobleem	is	daarenboven	tweeledig	(Nijs	&	Leyssen,	2023):	

-		 	Enerzijds:	Het	veranderen,	nuanceren	of	uitbreiden	van	de	conventionele	handelingslogica	zal	alleen	kunnen	
slagen	als	dat	de	bewuste	keuze	van	de	leider	of	de	bestuurders	is.	Shiften	van	probleemoplossend	naar	
systemisch	opereren,	of	van	van	Management	by	Objectives	naar	Leading	by	(creative)	Tension,	of,	bij	de	
overheid,	van	New	Public	Management	naar	Human	learning	Systems,	gebeurt	zelden	of	niet	spontaan.	Net	als	
Peter	Senge	(2000)	reeds	een	paar	decennia	geleden	signaleerde	voor	de	lerende	organisatie:	Ook	al	is	iedereen	
het	er	wel	over	eens	dat	een	lerende	organisatie	effectiever	is	dan	de	conventionele,	centraal	aangestuurde	
organisatie,	een	lerende	organisatie	worden,	gebeurt	enkel	als	de	leider	het	belang	ervan	onderkent	en	er	
consequent	voor	kiest.	Vandaar	dat	er	uiteindelijk	erg	weinig	lerende	organisaties	zijn	(Senge,	2017).

-		 	Anderzijds,	en	dat	is	wellicht	nog	een	veel	groter	probleem,	ook	bij	de	overheid:	Managers,	bestuurders	en	
politici	weten	meestal	niet	dat	ze	niet	weten.	Ze	zijn	onbewust	incompetent.	Ze	beseffen	meestal	niet	dat	er	
twee	complementaire	handelingslogica’s	bestaan	die	elk	hun	eigen	effectieve	toepassingsdomein	hebben.	Ze	
beseffen	niet	dat	om	effectiever	te	worden	in	de	omgang	met	complexiteit,	ze	het	onderscheid	moeten	maken	
tussen	moeilijke	en	complexe	uitdagingen	en	dat	elk	van	die	uitdagingen	een	andere	handelingslogica	vergt.		
Bai	et	al.	(2016)	signaleren	een	‘blinde	vlek’	voor	systemische	waardecreatie	vanwege	de	verblindende	kracht	
van	het	conventionele	vraag-aanbod	denken.	Ze	lichten	dit	als	volgt	toe:	

-   De conventionele, evolutionaire druk in de samenleving genereert steeds meer silo-gedrag van overheidsinstellingen  
en de herstructurering van de governance-aanpak wordt onvoldoende begrepen, evenals de potentiële rol van  
niet-overheidsactoren;

-   De ontoereikendheid van conventionele mentale modellen in combinatie met de 'noodzaak voor onmiddellijke  
acties en eenvoudige verhalen' bestendigen de verblinding en het daarmee samenhangende beperkte begrip voor 
systemische benaderingen;

-   Het gebrek aan prikkels en institutionele steun voor het gebruik van systemische aanpakken en bijgevolg ook   
het gebrek aan training bij politici, ambtenaren en managers om de kloof te overbruggen;

-   En tot slot, specifiek voor de gemeente: het niet erkennen van het systemische karakter van steden en  
gemeenten.

Bay	et	al.	(2016)	zien	steden	en	gemeenten	als	het	meest	relevante	domein	in	de	samenleving	om	'het	tij	te	keren'	
naar	integratie	en	het	gebruik	van	systemische	aanpakken.	Ze	stellen:	
‘Het traditionele beeld van steden, vooral geografisch, schiet tekort. Hoewel het concept van 'plaats' in termen van het 
unieke karakter, de context en de capaciteiten van specifieke plaatsen een cruciaal uitvloeisel is van de systeembenade-
ring, worden steden te vaak geconceptualiseerd als plaatsen zoals alle andere. […] Zolang dergelijke karakteriseringen de 
overhand hebben, is het moeilijk om de noodzaak van systeembenaderingen aan te tonen.”
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Deze	laatste	bemerking	stelt	dus	dat	het	in	de	vingers	krijgen	van	systemische	aanpakken	in	steden	en	gemeen-
ten,	niet	enkel	een	kwestie	is	van	eigenbelang	maar	dat	het	ook	een	groter	belang	kan	dienen.	Steden	en	gemeen-
ten	kunnen	het	voorbeeld	geven	voor	andere	actoren	hoe	systemsich	werken	tot	een	grotere	effectiviteit	en	
efficiëntie	kunnen	leiden	op	tal	van	plekken	in	de	samenleving.	Er	zijn	dus	meer	dan	voldoende	redenen	om	ons	
te	verdiepen	in	het	concept	van	Vernieuwend	Leiderschap	en	hoe	dit	te	ontwikkelen	in	de	(semi-)publieke	sector.		

  
Doel en structuur van de white paper
Deze	white	paper	wil	de	dialoog	en	de	samenwerking	voeden	met	allen	die	mee	de	brug	bouwen	tussen	de	
complexiteitswetenschap	en	de	praktijk	van	missie-gedreven	systemisch	vernieuwen	om	daarmee	een	bijdrage	
te	leveren	aan	het	effectiever	en	efficiënter	maken	van	publieke	instellingen.	

Dat	doen	we	door	hier	te	rapporteren	over	onze	inzichten	die	we	opdoen	in	experimenten	die	plaats	vinden	in	
de	context	van	het	meerjarig	onderzoek	van	het	Buas-lectoraat	Imagineering	(Designing	for	Emergence,	Nijs,	PhD	
2014).	Enerzijds	betreft	het	experimenten	in	‘Radicale	Vernieuwing’	in	Zorg	en	Welzijn	(van	Regels	naar	Relaties)	
en	anderzijds	betreft	het	experimenten	op	het	vlak	van	‘Re-Imagining	Government’	(bij	zowel	gemeenten	als	
provincies	in	Nederland	en	Belgie).	Daarnaast	zijn	de	inzichten	gebaseerd	op	interviews,	casussen	en	jarenlange	
literatuurstudie.	De	white	paper	bouwt	ook	door	op	materiaal	dat	eerder	gepubliceerd	werd	door	de	auteur	in	
boeken	en	artikelen.		

Omdat	we	zeker	ook	uitgangspunten	willen	delen	via	deze	white-paper,	gaan	we	eerst	in	op	het	onderscheid	
tussen	moeilijke	en	complexe	uitdagingen,	een	onderscheid	dat	aan	de	basis	ligt	van	het	grote	mysterie	waarom	
mensen	in	staat	zijn	tot	de	meest	waanzinnige	technische	hoogstandjes	en	zo	falen	in	complexe	contexten	die	
veel	makkelijker	lijken.	Daarna	focussen	we	op	de	evolutie	van	onze	wereldbeelden	en	met	name	op	het	concept	
van	emergentie	dat	als	een	rode	draad	loopt	door	het	wereldbeeld	van	de	levende	systemen	om	daar	de	weten-
schappelijke	inspiratie	te	halen	om	effectiever	te	worden	in	de	omgang	met	sociaal	complexe	uitdagingen.	Op	
basis	van	die	inzichten	definiëren	we	dan	Vernieuwend	Leiderschap,	articuleren	de	6V-cyclus	van	Vernieuwend	
Leiderschap	en	de	6	talenten	wiens	ontwikkeling	behulpzaam	is	bij	generatieve	interacties.	Om	vervolgens	te	
reflecteren	op	hoe	Vernieuwend	Leiderschap	kan	ontwikkeld	worden	en	hoe	we	denken	het	meer	te	kunnen	
‘inburgeren’	als	reguliere	aanpak	voor	complexe	uitdagingen.	

Ik	wens	je	veel	leesplezier.									
        
Dr.	Diane	Nijs,	Lector	Imagineering			
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Het	maken	van	dit	onderscheid	en	de	bewustwording	van	dat	onderscheid,	is	een	eerste	stap	in	de	richting	van	
meer	effectief	worden	in	de	omgang	met	complexe	uitdagingen.	Om	het	plastisch	te	zeggen	met	de	woorden	
van	Erik	Gerritsen		(tot	voor	kort	sg	van	VWS):	Complexiteit	vraagt	om	inrollen	in	plaats	van	uitrollen.	Inrollen	is	
een	kwestie	van	het	generatief	reframen	van	de	‘mental	map’	van	betrokken	actoren	om	zo	een	proces	van	
zelf-ordening	strategisch	te	ontsluiten	terwijl	uitrollen	een	kwestie	is	van	centraal	aansturen.	Beide	aanpakken	
kunnen	dus	effectief	zijn,	maar	niet	op	dezelde	manier.	Kies	vooral	bewust!					

Lange	tijd	was	het	een	groot	mysterie,	hoe	mensen	aan	de	ene	kant	in	staat	zijn	onvoorstelbaar	technisch	
moeilijke	prestaties	te	realiseren,	zoals	bijvoorbeeld	een	man	op	de	maan	laten	wandelen,	en	hoe	ze	aan	de	
andere	kant,	geconfronteerd	met	‘complexe’	uitdagingen	die	veel	minder	moeilijk	lijken,	zoals	de	Toeslagenaffaire	
of	het	vernieuwen	van	onze	systemen,	telkens	weer	falen.	Recent	groeit	het	besef	dat	sociaal-complexe	uitdagin-
gen	een	fundamenteel	ander	type	van	uitdaging	zijn	dan	technisch-moeilijke	problemen	en	dat	beide	een	
fundamenteel	andere	aanpak	vergen:	Technisch	moeilijke	problemen	laten	zich	immers	oplossen,	vaak	door	
experten,	terwijl	sociaal	complexe	uitdagingen	om	een	ontwikkel-benadering	vragen,	om	generatieve	interacties	
tussen	alle	betrokken	actoren	in	het	eco-systeem.		

Maar	geboren	en	geschoold	als	rasechte	probleemoplossers,	maken	mensen	van	nature	het	onderscheid	niet	tus-
sen	moeilijke	en	complexe	uitdaginen	met	alle	gevolgen	vandien	voor	de	complexe	uitdagingen:	De	klimaatcrisis,	
de	coronacrisis,	de	groeiende	kloof	tussen	arm	en	rijk	of	de	radicale	vernieuwing	van	regels	naar	relaties	van	onze	
systemen,	en	alle	andere	uitdagingen	waarbij	alles	met	alles	samenhangt.	Dergelijke	‘complexe’	uitdagingen	
vragen	om	een	‘generatief	systemische’,	integrale	ontwikkel-aanpak,	en	niet	om	de	conventionele	probleemoplos-
sende	aanpak.	In	complexiteit	brengt	die	laatste	vaak	meer	schade	toe	dan	dat	die	effectief	is:	Zo	blijkt	de	dak-
loosheid	in	een	stad	juist	toe	te	nemen	als	de	opvang	effectiever	geregeld	is	en	zo	blijkt	voedselhulp	uit	het	rijkere	
Westen	vaak	funest	voor	alle	prille	lokale	initiatieven	van	voedselverbouwing.	En	recent	nog	konden	we	in	de	UK	
zien	wat	er	gebeurt	als	een	complexe	uitdaging	als	uit	de	EU	stappen,	beantwoord	wordt	met	een	simpele	
oplossing	als	Ja	of	Neen.			
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Als	minister	Wouter	Koolmees	dan	in	het	NRC-Dagblad	(2021)	naar	aanleiding	van	de	Toeslagenaffaire,	verzucht	
dat	‘Het	hele	systeem	menselijker’	moet,	dat	het	hele	systeem,	niet	in	het	minst	op	gemeentelijk	niveau,	op	zoek	
moet	naar	en	nieuw	evenwicht	tussen	regels	en	relaties,	dan	heeft	hij	het	over	een	complexe	uitdaging.	Als	hij	
daarenboven	stelt	dat	dat	niet	meer,	maar	juist	minder	zou	moeten	kosten,	dan	is	dat	een	grote	maar	zeker	geen	
onmogelijke	uitdaging,	als	we	van	denkkader	veranderen.		

Om	het	met	de	woorden	van	Einstein	te	zeggen:	‘Op	een	gegeven	moment	kan	je	de	problemen	niet	meer	
effectief	aanpakken	met	het	(mechanische)	denken	waarmee	de	problemen	ontstaan	zijn.	Dan	heb	je	nieuw	
denken	nodig’,	een	nieuw	wetenschappelijk	denkkader,	dat	van	de	levende	systemen.	

Een illustratie uit het Verpleeghuis: KIES BEWUST!

Om	een	betere	samenwerking	te	bereiken	op	de	afdeling	of	een	effectievere	samenwerking	met	de	ondersteu-
nende	diensten	te	realiseren,	naar	een	mooiere	samenwerking	met	familie	en	kennissen	van	bewoners	te	
evolueren,	is	een	inspirerende	ontwikkelaanpak	meer	aangewezen	dan	een	probleem-oplossende	aanpak.		

Oplossingsgericht	werkend	(directe	logica)	zou	men	bijvoorbeeld	in	het	geval	van	een	negatieve	evaluatie,	een	
familielid	inspraak	geven	tijdens	het	afdelingsoverleg.	Dat	betekent	dat	betrokkene	vanaf	dat	moment	zich	
verantwoordelijk	voelt	om	te	focussen	op	de	problemen,	op	de	situaties	waar	het	fout	gaat.	Hij	of	zij	voelt	zich	
niet	verantwoordelijk	om	geinspireerd	mee	te	denken	en	te	doen	richting	een	mooiere	samenwerking.	

Inspraak	is	zeker	belangrijk,	maar	het	is	geen	aanpak	die	mensen	uitnodigt	om	juist	zelf	continu	mee	te	bouwen	
aan	de	constructieve	vernieuwing	van	het	systeem.	Het	instrument	van	inspraak	is	een	probleemoplossend	
instrument.	Het	houdt	het	vraag-aanbod	denken	in	stand	en	verhoogt	daardoor	eerder	de	druk	op	de	afdeling	
dan	dat	het	bijdraagt	aan	het	bouwen	van	de	kwalitatief	goede	interacties	in	het	kleinere	of	grotere	systeem	van	
de	afdeling.	Een	oplossings-aanpak	zal	zo	eerder	leiden	tot	meer	regels	dan	tot	betere	relaties!	Inspraak	als	
instrument	werkt	eerder	fragmenterend	dan	integrerend.

Een	systemisch	vernieuwende	aanpak	bij	een	negatieve	evaluatie	daarentegen,	zou	betekenen	dat	alle	betrok-
ken	actoren	zich	gaan	buigen	over	de	vraag:	Hoe	kunnen	wij	er	met	zijn	allen	(inclusief	de	familie	en	kennissen)	
voor	zorgen	dat	de	laatste	jaren	van	onze	bewoners,	de	mooiste	zijn?	

Beide	aanpakken	kunnen	dus	effectief	zijn.	Wat	belangrijk	is,	is	te	beseffen	welk	middel	wordt	ingezet	voor	welk	doel.	
Gaat	het	om	‘regel-dingen’,	technisch	moeilijke	problemen,	op	de	afdeling	of	gaat	het	om	‘relatie-dingen’,	sociaal	
complexe	uitdagingen	op	de	afdeling?	In	de	eerste	situatie	zijn	probleem-oplossende	aanpakken	en	-instrumenten	
aan	de	orde,	in	het	tweede	geval	zijn	systemische	ontwikkel-aanpakken	en	-instrumenten	aan	de	orde.			
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Een kwantitatief en een kwalitatief wetenschappelijk kader: een verrijking van de toolbox
Op	dit	moment	brengt	de	complexiteitswetenschap	een	revolutie	teweeg	in	hoe	we	de	wereld	zien	of	beter	
gezegd:	kunnen	zien.	Waar	mensen	vroeger	alles	wat	ze	niet	begrepen,	toeschreven	aan	de	goden	(religieus	
paradigma),	bracht	Newton	een	revolutie	teweeg	met	het	lineair	mechanische	denken.	De	mens	leek	plots	
almachtig.	Hij	dacht	de	wereld	te	kunnen	besturen.	Inmiddels	weten	we	wel	beter.	Nu	brengt	het	wereldbeeld	van	
de	levende	systemen	een	nieuw	revolutie	teweeg:	de	mens	is	een	onderdeel	van	een	groter	levend	eco-systeem	
waarin	hij	zijn	plaats	moet	kennen	wil	er	op	de	langere	termijn	sprake	kunnen	zijn	van	een	florissant	menselijk	
bestaan	in	een	florissant	eco-systeem.	

Het	conventionele	mechanische	paradigma	biedt	een	kwantitatief	perspectief	op	de	wereld	terwijl	het	organisch,	
regeneratieve	paradigma	een	kwalitatief	perspectief	biedt.	Het	lineaire	wereldbeeld	doet	ons	denken	in	termen	
van	simpele	oorzaak-gevolg	redeneringen:	een	kleine	input	zal	ook	een	klein	effect	genereren	en	een	grote	input,	
een	evenredig	groot	effect.	De	wereld	is	voorspelbaar.	Het	geheel	is	gelijk	is	aan	de	som	der	delen.	Het	organisch,	
regeneratieve	paradigma,	echter,	dat	gebaseerd	is	op	de	complexiteitswetenschap,	zegt	dat	dergelijke	Newtoni-
aanse	kenmerken	eerder	zeldzaam	zijn	in	levende	systemen.	Nu	we	via	de	grote	calculatie-kracht	van	de	compu-
ter	ook	non-lineaire	verbanden	kunnen	calculeren,	ontdekken	we	een	andere,	systemische	werkelijkheid:	andere	
concepten	en	principes	die	evenzeer	een	wetenchappelijk	licht	werpen	op	onze	dagelijkse	realiteit.	In	dit	paradig-
ma	kan	een	kleine	interventie	een	groot	effect	genereren	en	een	grote	interventie	ook	geen	effect.	

Niet-lineariteit	wil	zeggen	dat	in	levende	systemen	Interacties	kunnen	leiden	tot	een	aggregaat	met	eigenschap-
pen	die	niet	verkregen	zijn	door	optelling:	Het	geheel	kan	zo	meer	worden	dan	de	som	der	delen,	een	fenomeen	
dat	emergentie	wordt	genoemd.	Zoals	wanneer	H2O	moleculen	bouwstenen	worden	voor	water	en	daardoor	
plots	de	eigenschap	natheid	verschijnt.	Maar	ook:	levende	systemen	blijken	een	zelfherstellend	vermogen	te	
hebben.	Door	verrijkende	interacties	kan	een	systeem	competenter	worden	in	de	omgang	met	groeiende	
complexiteit.	Het	kan	terug	vitaler	worden.	Die	inzichten	leiden	op	tal	van	plekken	in	de	samenleving	tot	nieuw	
denken	en	doen	dat	een	veelbelovend	perspectief	toont.	Denk	bijvoorbeeld	aan	regeneratieve	landbouw,	
regeneratief	toerisme	en	regeneratieve	geneeskunde.	Die	inzichten	zullen	cruciaal	blijken	te	zijn	voor	de	toekomst	
van	de	mensheid.	Op	dit	moment	betekenen	ze	echter	een	‘paradigmatische	shock’	voor	het	conventionele	
denken.						
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Betekenis voor de praktijk
Waarom	zouden	leiders	in	de	publieke	sector	(of	in	welke	sector	dan	ook)	geïnteresseerd	moeten	zijn	in	de	
complexiteitswetenschap?	Daarvoor	zijn	grofweg	drie	goede	redenen:	frustratie,	resonantie	en	perspectief.	Er	is	
een	frustratie	omdat	de	bestaande	managementaanpakken	steeds	minder	effectief	blijken	te	zijn.	Zo	blijkt	o.a.	de	
toekomst,	mede	sinds	corona,	veel	minder	voorspelbaar	dan	aangenomen	en	maakt	harder	werken,	mensen	niet	
langer	effectiever.	En	er	is	ook	resonantie:	De	complexiteits-wetenschap	resoneert	met	of	verwoordt	wat	men	
vaak	al	doet.	Het	biedt	taal	en	modellen	die	eigenlijk	en	eindelijk	een	wetenschappelijk	onderbouwing	geven	voor	
intuitieve	kennis	en	acties.	En	er	is	tenslotte	perspectief:	Vooral	op	het	vlak	van	het	vernieuwen	van	hele	eco-sys-
temen	werpt	de	complexiteitswetenschap	een	geheel	nieuw,	regeneratief	licht.	Een	perspectief	van	integratief	
governance	i.p.v.	fragmenterend	governance,	een	perspectief	van	integraal	transfomeren	i.p.v.	veranderen	op	
onderdelen.	Misschien	komt	dit	paradigma	net	op	tijd	voor	de	praktijken	die	we	vandaag	nodig	hebben.		

Het	regeneratieve	paradigma	breidt	zo	het	handelingsrepertoire	uit	van	het	simpelweg	‘fixen’	van	op	zichzelf	
staande	problemen	(directe	logica),	tot	het	ontwikkelen	van	het	vermogen	van	de	actoren	in	een	eco-systeem	om	
zelf-ordenend	en	regenererend	te	evolueren	naar	een	meer	vitale	toekomst	(indirecte	logica).	Dat	vraagt	van	de	
actoren	in	het	systeem	uiteraard	om	samen	anders	te	denken	en	samen	anders	te	doen,	maar	het	perspectief	is	
er	nu	wel.	En	we	kunnen	er	wel	degelijk	zowel	efficiënter	als	effectiever	door	worden.	In	de	praktijk	kunnen	we	de	
bestaande	toolbox	uitbreiden	met	een	nieuwe,	kwalitatieve	handelingslogica	(operationeel	model)	die	meer	recht	
doet	aan	de	levende	systemen:	Een	operationeel	model	dat	de	voordelen	optimaliseert	voor	alle	belanghebben-
den	in	tegenstelling	tot	het	maximaliseren	van	de	voordelen	van	enkele	aandeelhouders.	Dit	betekent	dat	de	
behoeften	van	het	individu	(werknemer),	bedrijven,	gemeenschap	en	milieu	allemaal	integrerend	moeten	worden	
voldaan	om	de	langere-termijn	belangen	van	het	hele	eco-systeem	te	behartigen.									

Architectuur van emergentie 
In	het	dynamische	kader	van	complexiteit	is	innoveren	een	kwestie	van	‘emergentie’.	Dat	is	niet	het	domein	van	
één	afdeling,	noch	is	het	een	strategische	competentie.	Innoveren	in	de	zin	van	emergentie	is	'het	resultaat	van	
een	systeembreed	proces	van	generatieve	interacties'	(Lichtenstein,	2014)	.	Emergentie	is	het	evolutionaire	proces	
dat	een	levend	systeem	nodig	heeft	om	vitaal	en	gezond	te	blijven.	Het	is	een	eigenschap	van	alle	levende	
systemen,	een	proces	dat	plaatsvindt	in	co-evolutie	met	de	omgeving.	

In	de	natuur	komt	een	dergelijke	proces	van	transformeren	spontaan	op	gang	zoals	bijvoorbeeld	bij	de	overgang	
van	rups	tot	vlinder.	In	menselijke	organisaties	daarentegen,	komt	een	dergelijk	proces	van	transformeren	niet	
spontaan	op	gang.	Het	zijn	de	bestaande	hiërarchische	structuren	die	voorkomen	dat	een	dergelijk	emergent	
proces	spontaan	kan	plaats	vinden.	Diezelfde	hiërarchieën	zorgen	er	anderzijds	ook	voor	dat	ongewenste	chaos	
te	pas	en	te	onpas	zou	optreden.	Maar	onder	geschikte	omstandigheden	kunnen	ook	menselijke	organisaties	hun	
voordeel	doen	met	het	fenomeen	van	emergentie.	

Lichtenstin	(2014:5)	ziet	vier	fundamentele	verschillen	tussen	het	organische	fenomeen	van	emergentie	en	de	
mechanische	concepten	van	veranderen,	transformeren	of	innoveren.	Zo	is	emergentie	altijd	een	kwestie	van	
creatie,	die	getriggerd	wordt	door	aspiratie,	die	leidt	tot	proactieve	in	plaats	van	tot	reactieve	creativiteit	en	
gekarakteriseerd	wordt	door	intrinsieke	motivatie,	positieve	affectie	en	gefocuste	zelf-discipline.	Emergentie	
vergroot	dan	ook	het	vermogen	van	het	systeem	om	effectief	te	functioneren	bij	toenemende	complexiteit	in	de	
omgeving.			
 
In	menselijke	systemen	is	emergentie	een	kwestie	van	‘sociale	architectuur’.	Het	betreft	het	kunnen	genereren	
van	momentum	in	een	nieuwe,	betekenisvolle	richting	door	de	actoren	in	het	ecosysteem	te	inspireren	en	in	staat	
te	stellen	meer	betekenisvol,	generatief	te	interacteren.	Emergentie	kan	optreden	en	treedt	op	(tot	nu	toe	meestal	
onbewust)	door	een	integratie	van	‘bottom-up’	organiseren	en	‘top-down’	invloeden.	De	uitdaging	die	op	het	spel	
staat,	is	om	bewuste	ontwerpers	voor	emergentie	te	worden.	Het	op	een	adequate	manier	kunnen	‘sourcen	van	
vernieuwing’	via	creative	tension	vormt	dan	ook	de	essentie	van	Vernieuwend	Leiderschap	zoals	dat	in	de	rest	van	
deze	white	paper	wordt	toegelicht.	
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Er	zijn	maar	weinig	momenten	in	de	recente	geschiedenis	die	zo	brutaal	het	belang	van	leiderschap	hebben	
benadrukt	als	het	jaar	2020	en	die	ons	zozeer	met	de	neus	op	de	feiten	hebben	gedrukt	dat	het	conventionele	
leiderschapsdenken	totaal	ongeschikt	is	om	effectief	om	te	gaan	met	complexiteit:	In	Australië	werd	het	jaar	
ingeluid	met	angstaanjagende	bosbranden,	in	Amerika	was	er	extreem	winterweer	en	op	30	januari	riep	de	WHO	
een	internationale	noodsituatie	uit	voor	de	volksgezondheid	vanwege	de	Covid-19	wereldpandemie.	In	Amerika	
escaleerde	de	leiderschapscrisis	toen	Trump	via	een	tweet	(en	via	andere	social	media)	een	oproep	deed	aan	zijn	
volgelingen	om	het	Capitool	te	bestormen.	Dat	ook	de	wetenschap	beseft	dat	het	stuur	radicaal	om	moet,	mag	
blijken	uit	het	feit	dat	het	‘Journal	of	Change	Management’	het	jaar	2021	inging	met	als	expliciete	subtitel	‘Re-
framing	Leadership	and	Organizational	Practice’	(Crevani	et	al.	,	2021).	

Door	de	preoccupatie	met	de	figuur	van	de	leider,	is	er	in	het	conventionele	leiderschapsdenken	onvoldoende	besef	
geweest	dat	complexe	uitdagingen	zoals	de	klimaatveranderingen	of	de	vernieuwing	van	hele	systemen,	uitdagin-
gen	zijn		die	zich	niet	laten	aansturen	door	een	centrale	figuur	of	een	centraal	bestuur.	Complexiteit	vraagt	om	een	
herïnterpretatie	van	het	concept	‘leiderschap’	als	een	collectieve	kwaliteit	(Hopman	&	Paan,	2016,	2017).	

Een	aantal	leiderschapsmythes	maakt	het	traditionele	leiderschap	namelijk	structureel	ongeschikt	voor	de	
effectieve	omgang	met	complexiteit	(Weberg,	2021,	2017):

-	 	Mythe	1:	De	leider	als	individu:	Zelfs	de	meest	geweldige	individuele	leider	beschikt	niet	over	alle	kennis	en	
kunde	om	effectief	met	complexiteit	om	te	gaan.	Dat	toch	proberen,	kan	de	organisatie	en	het	hele	eco-systeem	
heel	wat	schade	berokkenen.

-	 	Mythe	2:	De	leider	als	lineaire	denker:	Een	focus	op	het	lineair	aanpakken	van	vraagstukken,	vereist	geen	
leiderschap	maar	management.	Management	is	het	vermogen	om	bekende	oplossingen	toe	te	passen	op	
bekende	problemen.	Leiderschap,	aan	de	andere	kant,	is	een	proces	dat	plaatsvindt	in	situaties	waarin	groepen	
hun	weg	moeten	leren	vinden	in	onvoorspelbare	contexten	(Uhl-Bien	et	al.,	2008).	Het	resultaat	van	goed	
leiderschap	is	een	emergent,	innovatief,	interactief	of	adaptief	proces	terwijl	goed	management	niet	altijd	om	
innovatie	of	vernieuwing	vraagt.	

-	 	Mythe	3:	De	leider	die	verandering	centraal	kan	aansturen:	De	traditonele	leider	is	het	individu	dat	de	visie	
heeft,	de	strategie	bepaalt,	het	team	samenstelt	dat	vervolgens	de	verandering	‘uitrolt’.		

-	 	Mythe	4:	De	leider	die	een	organisatie	tot	rust	moet	brengen:	In	het	traditionele	leiderschapsdenken	is	geen	
plaats	voor	verschil	van	mening	of	conflict.	De	leider	beinvloedt	zijn	of	haar	volgers	paternalistisch	in	de	richting	
van	een	voorgeschreven	doel.	

De	onomstotelijke	conclusie	is	dat	het	bestuderen	van	leiderschap	zich	niet	kan	beperken	tot	het	bestuderen	van	
‘de	leider'	want	dat	leiderschap	plaats	vindt	in	relaties	en	interacties,	via	taal	en	praktijken	van	en	in	actornetwer-
ken	waardoor	verandering	of	vernieuwing	tot	stand	kan	komen.	De	hedendaagse	wereld	van	waardecreatie	is	
complex	en	onvoorspelbaar.	Die	context	creëert	adaptatie-uitdagingen	voor	leiders	wereldwijd.	In	het	leider-
schapsonderzoek	verschuift	de	aandacht	dan	ook	weg	van	de	karakteristieken	van	de	leider	en	zijn	of	haar	
inidivduele	acties	naar	de	relationele,	dynamische	en	gedistribueerde	natuur	van	leiderschapsprocessen.	

Adaptief Leiderschap
Een	leiderschapsmodel	dat	de	rol	van	de	leider	en	bestuurder	bewust	herdenkt	voor	de	dynamische	en	complexe	
21ste	eeuw,	is	dat	van	‘adaptief	leiderschap’	van	Ron	Heifetz,	professor	aan	en	tevens	oprichter	van	het	Center	
for	Public	Leadership	aan	de	Kennedy	School	van	Harvard	(Tetenbaum	&	Laurence,	2011;	Heifetz	et	al.,	2009).	
Dat	model	optimaliseert	de	rol	van	de	leider	met	drie	elementen.	De	effectieve	leider	zal	moeten
-  ‘disequilibrium’ omarmen:	‘Houd	mensen	in	een	toestand	die	genoeg	ongemak	veroorzaakt	om	verandering	
teweeg	te	brengen,	maar	niet	zozeer	dat	ze	vechten,	vluchten	of	verstarren’;	

-  ‘adaptatie’ bevorderen:	Het	onderscheid	maken	tussen	technisch,	moeilijke	uitdagingen	(die	om	het	werk	van	
experten	vragen),	en	adaptieve,	sociaal	complexe	uitdagingen	(die	om	adaptieve	interacties	van	iedereen	
vragen);	en
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-  leiderschap genereren:	Bij	adaptieve	uitdagingen,	medewerkers	op	alle	niveau’s	van	de	organisatie	bewust	en	
consequent	collectief	engageren	en	ze	de	kans	geven	om	experimenten	te	leiden	die	de	adaptatie	van	de	
organisatie	kunnen	bevorderen.

Complexity Leadership
Hoe	adaptatie	concreet	in	zijn	werk	gaat,	daarop	werpt	het	‘Complexity	Ladership	Model’	van	organisatie-weten-
schappers	Uhl-Bien	&	Arena	(2017)	een	geheel	nieuw	licht.

Het complexiteits-leiderschapsmodel is	een	theoretisch	kader	dat	inzichten	biedt	over	hoe	een		klimaat	te	creëren	
dat	het	aanpassingsvermogen	faciliteert	(Uhl-Bien	en	Arena,	2017,	2018).	Anders	dan	andere	levende	systemen,	
worden	en	blijven	menselijke	systemen	en	organisaties	niet	spontaan	adaptief.	Een	organisatie	ontpopt	zich	niet	
spontaan	van	rups	tot	vlinder.	Organisaties	kennen	hiërarchieën	en	structuren	die	spontane	adaptatie	verhinde-
ren	maar	die	anderzijds	ook	voorkomen	dat	er	geregeld	chaos	ontstaat.	Adaptatie	kan	echter	wel	degelijk	plaats	
vinden	in	organisaties	als	er	een	geschikte	‘adaptieve	ruimte’	gecreëerd	wordt.	Een	derde,	‘overbruggend’	sys-
teem,	zeg	maar	(zie	onderstaande	figuur).	

Het	adaptieve	systeem	kan	ingericht	worden	naast	en	tussen	het	ondernemende	en	het	operationele	systeem.	
Die	twee	laatste	systemen	zijn	immers	systemen	die	men	wel	degelijk	in	elke	organisatie	aantreft	maar	die	het	
vaak	erg	moeilijk	hebben	met	elkaar	omdat	zij	andere	belangen	vertegenwoordigen:	het	ondernemende	systeem	
is	namelijk	gericht	op	effectiviteit	(via	exploratie)	en	het	operationele	op	efficiëntie	(via	exploitatie).	

De	ontdekking	van	de	behoefte	aan	een	‘adaptieve	ruimte’	(een	mentale	ruimte	en	geen	nieuwe	structuur)	zet	
adaptatie	of	aanpassen	dan	in	een	totaal	nieuw,	tot	voor	kort	onbekend	en	nooit	beschreven,	daglicht.	In	die	
adaptieve	ruimte	kan	dan	het	cruciale	adaptatie-werk	plaatsvinden,	het	werk	van	verbinden	en	conflicteren,	werk	
dat	nodig	is	om	adaptatie	duurzaam	te	laten	post	vatten.	In	die	adaptieve	ruimte	ontwikkelt	zich	een	nieuw	soort	
leiderschap	dat	essentieel	is	in	tijden	van	complexiteit,	een	vorm	van	leiderschap	die	systemisch	van	aard	is.	
Uhl-Bien	en	haar	collega’s	benoemen	het	als	‘enabling	leadership’	en	dat	onderscheidt	zich	van	de	meer	bekende	
vormen	van	leiderschap	als	operationeel	en	ondernemend	leiderschap.	
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Operationeel leiderschap	(Marion	en	Uhl-Bien	2007)	is	gericht	op	efficiëntie	en	legt	de	nadruk	op	de	bestaande	
exploitatie,	de	formele	structuren	en	processen	voor	autoriteit	en	besluitvorming.	Het	focust	op	stabiliteit	en	
controle,	interne	integratie	en	coördinatie	van	operaties.	Het	gaat	om	het	oplossen	van	problemen	door	bestaan-
de	knowhow	toe	te	passen	(Heifetz	1994	)	en	innovaties	te	integreren	en	in	te	bedden	in	het	formele	systeem	
(Marion	en	Uhl-Bien	2007).

Ondernemend leiderschap (Uhl-Bien,	2021)	is	gericht	op	effectiviteit	en	legt	de	nadruk	op	exploratie,	op	het	lokaal	
vinden	van	nieuwe	oplossingen.	Het	genereren	van	nieuwe	ideëen,	het	experimenteren	met	nieuwe	combinaties.	
Dat	leidt	tot	collectieve	creativiteit,	tot	nieuwe	connecties	maar	ook	tot	conflicten.	

Enabling leiderschap (Uhl-Bien,	2021)	dan	tracht	beide	vormen	van	leiderschap	van	exploitatie	en	exploratie	
met	elkaar	te	verbinden.	Het	is	gericht	op	het	creëren	van	de	condities	voor	het	benodigde	adaptatieproces.	
Het	probeert	de	bedachte	nieuwe	oplossingen	te	laten	landen	in	het	bestaande	systeem.	Het	goed	omkaderen	
van	dit	proces	vraagt	dat	de	betrokken	mensen	beschikken	over	de	nodige	faciliterings-	en	netwerkskills.	

‘Enabling’	leiderschap	is	dus	een	typische,	systeembrede	leiderschapstijl	die	voortkomt	uit	het	complexiteitsden-
ken.	Medewerkers	bedrijven	deze	vorm	van	leiderschap	vandaag	al	vaak.	Maar	dat	blijft	vaak	onopgemerkt	omdat	
we	er	simpelweg	geen	woord	voor	hebben,	en	ook	omdat	deze	vorm	totaal	niet	strookt	met	onze	traditionele	
opvattingen	over	leiders	en	leiderschap.	Traditioneel	conceptualiseren	we	leiders	en	leiderschap	als	het	individu	
(met	de	titel	van	leiding	gevende)	dat	centraal	beslissingen	neemt	en	veranderingen	aanstuurt	of	laat	aansturen.	

‘Enabling’	leiderschap	daarentegen	is	dus	een	‘systemische’	interpretatie	van	het	concept	leiderschap.	Het	is	geen	
kwestie	van	mensen	in	functie	maar	wel	een	eigenschap	van	openheid	in	relaties	en	interacties	die	het	mogelijk	
maakt	dat	mensen	vanuit	de	hele	breedte	van	de	organisatie,	ondernemend	te	werk	durven	gaan.	‘Enabling	
leadership’	wordt	opgepakt	in	de	interface	tussen	operationeel	en	ondernemend	leiderschap	en	heeft	tot	doel	de	
adaptieve	ruimte	te	voeden	om	daar	ontluikende,	adaptieve	antwoorden	te	entameren	en	te	steunen.	Enabling	
leiderschap	is	gericht	op	het	bewerkstelligen	van	‘emergentie’	in	een	organisatie.	Emergentie	is	het	proces	dat	
een	levend	systeem	nodig	heeft	om	vitaal	en	gezond	te	blijven	in	een	sterk	dynamische	en	turbulente	omgeving.	

Emergentie	is	een	heel	constructief	en	dynamisch	proces	dat	zich	ongetwijfeld	in	vele	organisaties	spontaan	mani-
festeerde	in	de	Covid-19	context:	Vele	mensen	hebben	het	beste	van	zichzelf	gegeven	om	organisaties,	diensten	
en	bedrijven	overeind	te	houden.	Ze	hebben	samen	snel	veranderingen	doorgevoerd,	nieuwe	bezoekregelingen	
uitgewerkt	in	zorgcentra,	nieuwe	processen	ingericht	en	nieuwe	strategieën	uitgewerkt	bij	overheden	en	bedrij-
ven	over	de	grenzen	van	afdelingen	en	organisaties	heen.	Vraag	is	dan,	wie	in	deze	context	de	‘adaptieve	ruimte’	
heeft	gecreëerd?	Het	antwoord	op	deze	vraag	is	duidelijk:	niemand.	Door	de	existentiële	bedreiging	van	Covid-19	
gingen	we	als	mensheid	op	een	heel	natuurlijke	manier	(complex	adaptief	systeem)	spontaan	in	de	adaptatie-
modus!	Dit	brengt	ons	dan	bij	generatief	leiderschap,	leiderschap	waarbij	adaptatie-processen	bewust	en	gericht	
GENERATIEF	worden	ontsloten	op	systemisch	niveau	in	functie	van	het	revitaliseren	van	het	hele	eco-systeem.			

Generatief Leiderschap
Generatief	leiderschap	betreft	die	aspecten	van	leiderschap	die	innovatie	bevorderen	evenals	organisatorische	
adaptatie	en,	op	termijn,	bijzondere	prestaties	(Surie	&	Hazy,	2006:13).	Het	zet	in	op	het	optimaliseren van de 
denkkracht van het hele systeem. Generatief	leiderschap	zet	in	op	het	creëren	van	de	context	die	relaties	
generatief	maakt	(Ferdig,	2020).

Generatieve	relaties	(Lane	en	Maxfield,	1996)	zijn	relaties	die	nieuw	leren	opleveren	dat	relevant	is	voor	het	
systemisch	vernieuwen.	Reeds	in	1990	maakte	Senge	het	onderscheid	tussen	adaptief	en	generatief	leren.	
Adaptief	leren	is	een	manier	van	leren	waarbij	de	nadruk	ligt	op	het	vinden	van	oplossingen	met	bestaande	
kennis.	Generatief	leren	houdt	in	dat	er	nieuwe	kennis	gecreëerd	wordt.	Dat	generatieve	leren	is	weliswaar	niet	
vooraf	te	voorspellen,	maar	het	laat	zich	wel	beïnvloeden	via	het	gebruik	van	een	generatief	image.	Een	generatief	
image	kan	‘source’	‘novelty’	(Bushe	&	Storch,	2015)	of	“newness’	(Hutter	&	Farias,	2017).	Een	generatief	narratief	
kan	onbeslistheid	en	vernieuwing	induceren.	Bovendien	zal	de	collective	creativiteit	en	de	collectieve	intelligentie	
niet	meer	alle	richtingen	uitgaan	maar	beinvloed	worden	in	een	meer	wenselijke	richting.		
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Volgens	Gareth	Morgan,	auteur	van	Images	of	Organization	(1997)	en	Imaginization	(1997)	schuilt	hierin	de	echte	
uitdaging	voor	moderne	leiders	en	managers:	In	complexiteit	moeten	ze	de	kunst	in	de	vingers	krijgen	‘om	
beelden	en	metaforen	te	gebruiken	die	het	mogelijk	maken	dat	mensen	op	nieuwe	manieren	kunnen	kijken,	een	
gezamenlijk	begrip	kunnen	creëren	om	zo	te	kunnen	komen	tot	collectief	creatieve	actie.’	Een	generatief	beeld	is	
een	nieuw	woord	of	een	nieuwe	combinatie	van	woorden	dat	een	ander	conceptueel	of	metaforisch	landschap	
biedt	en	daardoor	onze	huidige	manier	van	spreken,	onze	impliciete	aannames	en	onze	ideeën	over	wat	mogelijk	
en	wenselijk	is,	veranderen	(Bushe	en	Storch,	2015).	Zo	is	het	moelijk	dat	een	goed	geconceptualiseerd	beeld,	
vernieuwing	inspireert	en	voedt	in	complexe	contexten.			

Een van de meest iconische generatieve beelden van de afgelopen vijftig jaar is volgens Bushe en Storch (2015:100-101) 
duurzame ontwikkeling (sustainable development). Vóór dat die combinatie van woorden opdook, hadden milieu-
activisten en bedrijfsleiders weinig met elkaar gemeen en dus spraken ze elkaar zelden of nooit. Waar men eind jaren 
’80 nog dacht dat dit ‘milieugedoe spontaan zou overwaaien’, kwam het concept nadat het vermeld werd in het 
Brundtland-rapport van de Verenigde Naties, in een adembenemende stroomversnelling terecht. Plotseling gingen 
zakenmensen en regeringsleiders zich zozeer wenden tot milieuorganisaties dat de organisatie die Greenpeace in 
Canada oprichtte, bijna implodeerde door de interne conflicten die ontstonden over hoe om te gaan met verzoeken 
om zitting te nemen in besturen en commissies en met verzoeken om praktijken te certificeren. 

Inmiddels wordt het concept van ‘duurzame ontwilkkeling’ op dit eigenste moment als zijnde dubbelzinnig in vraag 
gesteld. Het zou een rookgordijn optrekken rond de diepere oorzaken van het mondiale sociaal-ecologische vraagstuk. 
Mede door de inzichten uit de wetenschap van de levende systemen (complexity science en chaos theory) krijgen 
concepten als ‘regeneratieve ontwikkeling’ en ‘eologische duurzaamheid’ nu meer bijval.  

Waar	disequilibrium	in	een	eco-systeem	groeit,	ontstaat	dus	ook	de	opportuniteit	om	een	generatief	image/beeld	
te	creëren	dat	betrokken	actoren	kan	inspireren	met	een	ander	metaforisch	landschap.	Daardoor	kunnen	
bestaande	aannames	in	vraag	worden	gesteld	en	kunnen	nieuwe	generatieve	dialogen	leiden	tot	nieuwe	collectie-
ve	acties	en	interacties.	Of	nog:	tot	emergente	processen	die	eco-systemen	via	zelf-ordening	kunnen	laten	
evolueren	in	een	meer	wenselijke	richting.	

De	rol	die	taal	kan	spelen	voor	de	vorming	van	een	sociale	identiteit,	voor	een	vernieuwende	beweging	en	cohesie	
is	tot	op	heden	sterk	onderbelicht	gebleven.	Mandell,	Keast	&	Chamberlain	(2016)	stellen	zelfs	dat	een	nieuwe	
managementtaal	nodig	is	om	een	nieuwe	operationele	logica	in	een	eco-systeem	te	laten	beklijven.	Op	basis	van	
praktijkervaring	delen	we	het	constructionistische	principe:	‘Words	Create	Worlds’.	Vernieuwend	Leiderschap	zet	
dan	ook	nadrukkelijk	in	op	de	generativiteit	van	taal	om	mind-maps	te	reframen	om	optimaal	in	te	zetten	op	
creatieve	denkkracht	van	het	eco-systeem.		

Het	is	opmerkelijk	dat	in	het	werk	rond	‘complexity	leadership’	(Uhl-Bien)	taal	onder-	of	zelfs	onbelicht	blijft.	Een	
‘adaptive	space’,	zoals	voorgesteld	door	Uhl-Bien	en	Arena,	wordt	benoemd	als	‘GM2020’		(als	Co-lab,	Summit	of	
‘Tipping	Forward	Event’)	bij	General	Motors	(Arena	et	al.,	2017).	‘Adaptive	space’	wordt	er	dus	als	structureel	
instrument	beschouwd	en	niet	als	generatief	instrument.	
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Vernieuwend Leiderschap: Leading by Creative Tension 

Wat is vernieuwend leiderschap? 
Vernieuwend	Leiderschap	is	systemisch	leiderschap	waarbij	expliciet	gebruik	wordt	gemaakt	van	‘CREATIVE	
TENSION’	(een	dialogisch	inspirerend	construct)	om	een	emergent	proces	strategisch	te	ontsluiten/richting	te	
geven.	Vernieuwend	Leiderschap	is	gericht	op	missie-gedreven	systeemvernieuwing.				

Systemisch	leiderschap	betreft	een	reeks	van	vaardigheden	en	capaciteiten	(talenten	die	bij	iedereen	in	aanleg	
aanwezig	zijn	maar	vaak	niet	ontwikkeld	werden)	die	elke	persoon	of	organisatie	kan	gebruiken	om	veranderin-
gen	in	een	systeem	te	bewerkstelligen	en	te	ondersteunen.	Een	systemisch	leider	werd	door	Senge	eerder	
gedefinieerd	als	‘een	catalysator	van	collectief	leiderschap’	(Senge	et	al.2015).	

Creative	tension,	creatieve	spanning,	ontstaat	door	de	gap	tussen	de	huidige	realiteit	en	de	aspirationele	toe-
komst.	Het	concept	van	‘creative	tension’	werd	voor	het	eerst	in	de	management-literatuur	gesignaleerd	door	
Peter	Senge	in	zijn	boek	‘The	Fifth	Discipline:	The	Art	and	Practice	of	the	Learning	Organization’.	Het	is	een	
spanning	die	mensen	aan	het	denken	kan	zet.	Het	poëtisch	kunnen	benoemen	van	die	spanning	als	een	soort	
meta-design,	kan	vastgeroeste	patronen	destabilisren	en	nieuwe	zingeving	faciliteren.	Zo	geeft	het	richting	aan	de	
dialoog	en	de	benodigde	collectieve	creativiteit	voor	vernieuwing.

In	dat	opzicht	is	het	van	belang	te	wijzen	op	het	verschil	tussen	een	‘dialogisch	inspirerend	construct/image	of	
narratief’	als	meta-design	aan	de	ene	kant	(zoals	‘Rih	City	Rides’,	‘We	make	Camden’,	Zie	Mij	of	Materialiseren	voor	
Morgen)	en	stories	of	verhalen	aan	de	andere	kant.	Stories	of	verhalen	staan	op	zichzelf,	ze	hebben	een	begin,	
een	midden	en	een	slot.	Images	of	narratieven	daarentegen	hebben	een	open	einde.	Terwijl	de	eerste	een	
oproep	doen	om	te	luisteren,	roepen	de	tweede	expliciet	op	tot	interpretatie	die	makkelijk	leidt	tot	actie.	Denk	
bijvoorbeeld	ook	aan	#YouthforClimate,	#MeToo,	#Blacklivesmatter	en	zovele	andere	images.		

Een	image	dat	effectief	creatieve	spanning	genereert	is	mind-shifting	(van	het	probleem	naar	de	opportuniteit),	
integreert	(toont	het	grotere	plaatje),	mobiliseert,	spreekt	tot	de	verbeelding	(je	kan	je	iets	voorstellen	bij	wat	
mogelijk	wordt	als	vele	mensen	mee	in	actie	komen)	en	het	geeft	vertrouwen	(dat	collectieve	actie	over	een	
langere	tijd	zal	worden	ondersteund)	(Nijs,	2019,	2020).		
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Om	te	illustreren	hoe	Creative	Tension	in	de	context	van	Vernieuwend	Leiderschap	als	meta-design	werkt,	
hieronder	een	paar	concrete	voorbeelden.	

https://richcityrides.org/

In	de	stad	Richmond,	Californië,	had	Najari	Smith	een	aantal	jaren	
geleden	de	gedachte	dat	fietsen	een	interessante	optie	was	om	
tegemoet	te	komen	aan	een	aantal	samenhangende	uitdagingen	die	
veel	invloed	hadden	op	de	kleurengemeenschappen	van	de	stad:	de	
uitdaging	van	snel	toenemende	armoede,	chronische	ziekten	als	
obesitas	en	het	snel	achteruitgaande	milieu.	Al	snel	wist	hij	lokale	en	
regionale	overheden	voor	zijn	fiets-visie	te	winnen,	evenals	filantro-
pen	en	bedrijven.	Hij	bedacht	‘Rich City Rides’	waarbij	fietsen	wordt	
gebruikt	om	de	gezondheid	te	verbeteren,	te	voorzien	in	duurzaam	
transport,	werk-gelegenheid	te	genereren,	en	het	sociale	weefsel	van	
de	gemeenschap	te	versterken.	Er	werd	een	fietswinkel	gevestigd	die	
samenwerkt	met	lokale	jongeren	om	meer	dan	1.000	fietsen	in	de	
running	te	brengen	en	te	houden.	Zo	ontstond	er	rond	het	fietsen	
een	groeiende	groep	van	mensen	en	gezinnen	die	samen	sportief	
bewegen	in	de	natuur	en	inmiddels	al	veel	meer	samen	doen	dan	
fietsen	alleen.	Met	‘Fix	it	Fridays’	en	‘Sef-Care	Sundays’,	‘Ride	Further,	
Ride	Together’,	een	never	ending	story	van	collectieve	creativiteit	die	
het	eco-systeem	van	de	betrokken	actoren	weer	vitaler	maakt.		

Alhoewel	nog	steeds	de	meeste	steden	en	gemeenten	toekomstvisies	
articuleren	als	‘Camden	2025’,	beginnen	steeds	meer	gemeenten	te	
ontdekken	dat	ze	de	toekomst	ook	als	een	emergent	generatief	
proces,	strategisch	kunnen	ontsluiten.	Een	proces	niet	‘voor’	de	
burgers	(aangeboden	door	het	gemeentebestuur)	maar	‘met’	de	
burgers,	een	verhaal	dat	alle	actoren	van	het	hele	eco-systeem	
samen	‘schrijven’	doorbouwend	op	wat	vorige	generaties	reeds	aan	
moois	opbouwden.	Een	proces	als	een	never	ending	story	van	
collectieve	intelligentie	en	collectieve	creativiteit:	‘We	Make	Camden’.
https://www.wemakecamden.org.uk/

Het	radicaal	vernieuwen	van	de	zorg	van	een	focus	op	regels	naar	
een	focus	op	relaties,	is	een	complexe	uitdaging	die	om	een	systemi-
sche	vernieuwingsaanpak	vraagt.	Bij	Surplus,	een	grote	organisatie	in	
Zorg	en	Welzijn	in	het	zuiden	van	Nederland,	werd	daartoe	het	
dialogische	construct	‘Zie	Mij’	ontworpen.	Dat	werkt	nu	als	‘Creative	
Tension’	die	de	ruimte	creëert	die	het	mogelijk	maakt	dat	mensen	in	
elke	interactie	reflecteren	op	de	echte	bedoeling	van	de	zorg.	Het	is	
een	systemische	benadering	die	iedereen,	zowel	aan	de	vraagkant	als	
aan	de	aanbodkant	inspireert	tot	kwalitatief	rijkere	interacties.

Maton	Groep	in	Waalwijk	is	al	een	generatie	lang	een	sloopbedrijf	dat	
zich	nu,	onder	leiding	van	de	volgende	generatie	Maton-leiders	wil	
ontpoppen	tot	een	breed	recycling	bedrijf.	Op	dit	moment	doet	het	
bedrijf	al	aan	Plastic	Recycling	maar	het	bedrijf	wil	zich	tot	een	veel	
breder	recycling	bedrijf	ontwikkelen.		Vandaar:	‘Materialiseren	voor	
Morgen’.	Een	creative	tension	‘engine’	om	alle	actoren	in	het	hele		
eco-systeem	te	informeren	en	te	inspireren	omtrent	de	koerswijziging.
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Wat	hebben	bovenstaande	voorbeelden	gemeenschappelijk?	Op	het	eerste	gezicht	niet	veel.	Rich	city	is	een	idee	van	
een	eenvoudige	inwoner.	De	tweede	case,	die	van	Camden,	is	mede	het	idee	van	een	deskundige	inwoner,	Marian-
na	Mazzucato.	Naast	inwoonster	van	Camden	is	zij	ook	economiste	en	adviseur	van	de	EU	bekend	van	het	belang	
van	‘mission-oriented	innovation’	om	de	SDG’s	te	bereiken.	Aan	de	twee	laatste	cases	mocht	ik	zelf	meewerken:	De	
‘Zie	Mij-case’	werd	ontwikkeld	in	de	context	van	de	Radicale	Vernieuwing	van	Regels	naar	Relaties	in	Zorg	en	Welzijn	
en	de	Maton-case	betreft	een	commercieel	bedrijf	dat	het	roer	omgooit	van	sloopbedrijf	naar	recycling	bedrijf.

Bij	nadere	beschouwing	blijken	er	echter	wel	degelijk	belangrijke	overeenkomsten	te	zijn:	Bij	alle	vier	gaat	het	om	
complexe	uitdagingen	waarbij	men	het	roer	wil	omgooien	om	een	nieuwe	ontwikkeling	in	te	zetten.	Dat	vraagt	om	
het	reframen	van	de	minds	van	alle	betrokken	actoren	(interne	en	externe)	in	een	aspirationele,	betekenisvolle	
richting.	Nu	is	zo’n	betekenisvolle	richting	niet	zo	moeilijk	te	vinden	vandaag:	er	is	de	vernetwerking	in	de	samenle-
ving	die	het	mogelijk	en	betekenisvol	maakt	om	de	waardecreatie	te	reframen	van	‘voor’	de	mensen	naar	‘met’	de	
mensen	(de	3	eerste	voorbeelden)	en	daarenboven	bieden	de	klimaat-issues	en	de	vele	andere	complexe	uitdagin-
gen	even	zovele	aanleidingen	voor	relevante,	integrale	wendingen	(voorbeeld	4).	

Naast	fundamenteel	het	roer	omgooien,	zijn	er	nog	meer	punten	van	gelijkenis:	bij	alle	vier	gaat	het	om	meerdere	
types	van	actoren	(interne	en	externe)	die	men	actief	wil	engageren	richting	een	betekenisvol	doel.	Door	dat	
betekenisvolle	doel	aspirationeel	en	poëtisch	te	articuleren,	worden	die	diverse	actoren	niet	gedirigeerd	en	niet	
gecontroleerd	om	mee	die	relevante	richting	uit	te	gaan,	maar	wel	geïnspireerd	en	gemobiliseerd.	De	gearticuleerde	
Creative	Tension	‘Engine’	(CTE)	initieert	een	emergent	proces	waarvan	men	bij	aanvang	geen	idee	heeft	waar	het	
geheel	naar	toe	evolueert.	Men	kent	alleen	de	richting,	niet	de	concrete	vormen	en	de	concrete	uitkomsten.	De	CTE	
catalyseert	missie-gedreven	vernieuwing.	

Deze	overeenkomsten	illustreren	het	concept	van	vernieuwend	leiderschap,	een	relatief	nieuwe	term	voor	de	
leiderschapsvaardigheden,	tactieken	en	kwaliteiten	die	effectief	kunnen	zijn	bij	het	aanpakken	van	complexe,	
systemische	uitdagingen.	Vernieuwend	Leiderschap	is	gebaseerd	op	bekende	vaardigheden	-zoals	empathie,	
waarderen,	strategisch	denken,	systemisch	denken,	programma	management,	poëzie,	coalitievorming,	samenwer-
king	en	een	gevoel	of	bekendheid	met	het	fenomeen	‘emergentie’.	Veel	van	deze	vaardigheden	worden	al	eeuwen	
tegepast	in	het	sociale	domein	in	de	context	van	community	building,	gemeenschapsvorming	of	ontwikkelingshulp.	
Alhoewel	vernieuwend	leiderschap	die	talenten	op	een	nieuwe	manier	(systemisch)	benut	richting	vernieuwing	bij	
complexe	uitdagingen,	is	het	de	combinatie	van	samen	anders	(systemisch)	denken	en	samen	anders	(systemisch)	
doen	richting	het	(weer)	vitaler	maken	van	het	systeem,	dat	Vernieuwend	Leiderschap	definieert.	

Waarom	is	dit	belangrijk?	Omdat	de	hedendaagse	uitdagingen	complex	van	aard	zijn.	Dergelijke	complexe	uitdagin-
gen	kunnen	niet	door	één	enkele	organisatie	en	met	de	directe	logica	worden	opgelost.	Complexe	uitdagingen	
vereisen	altijd	dat	meerdere	actoren	in	het	eco-systeem	zich	samen	en	met	allerlei	aktiviteiten	engageren	richting	
een	meer	wenselijke	ontwikkeling.	Dat	vraagt	visie,	vertrouwen	en	coördinatie.	Het	vraagt	Vernieuwend	Leiderschap	
dat	systemisch	van	aard	is.	

Gaat	het	ook	wel	eens	fout?	Ja,	dat	doet	het	zeker.	Maar	van	die	initatieven	hoor	je	vaak	niet	veel.	Toch	nam	de	
Nederlandse	overheid	recent	een	paar	initiatieven	die	we	als	‘missers’	durven	te	bestempelen.	Het	zijn	voorbeelden	
van	complexe	uidagingen	die	men	met	de	conventionele	oplos-logica	aanpakt	(command	&	control	modus).	

Zo	was	er	recent	het	intiatief	van	‘Dicht	de	Kloof’.	Een	initiatief	van	een	15-tal	burgemeesters	om	de	groeiende	kloof	
tussen	arm	en	rijk	in	de	samenleving	een	halt	toe	te	roepen.	In	de	praktijk	bleek	echter	al	gauw	dat	mensen	niet	blij	
worden	van	het	feit	dat	de	’rijkere’	hen	tot	de	probleemgroep	rekenen.	Een	typich	voorbeeld	van	dualiteitsdenken	
i.p.v.	‘systemisch’	denken.	‘Nederland	verbindt’	is	hier	een	potentiële	CTE	die	wel	van	systemisch	denken	getuigt.	

Een	ander	recent	voorbeeld	was	de	oplossing	om	een	‘expertenteam’	in	het	onderwijs	te	lanceren	om	de		trend	van	
het	achteruitgaan	van	basisvaardigheden	als	lezen,	schrijven,	rekenen	en	digitale	vaardigheden,	een	halt	toe	te	
roepen.	Dergelijke	directe	‘oplossingen’	zijn	eerder	schadelijk	dan	dat	ze	het	systeem	in	een	positieve	ontwikkeling	
brengen.	Complexe	uitdagingen	laten	zich	niet	constructief	beantwoorden	door	simpele	oplossingen	van	één	actor.	
Dus,	ook	al	beseffen	we	sinds	corona	beter	wat	‘systemisch’	betekent,	ons	begrip	voor	dergelijk	denken	in	de	praktijk	
blijkt	nog	steeds	zeer	beperkt.					
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Wat is de functie van een narratief als meta-design?
Bij	complexe	uitdagingen	als	systeemvernieuwing,	is	de	toekomst	niet	voorspelbaar.	De	gewenste	richting	echter	
wel.	Het	systeem	vitaler	maken	geeft	een	duidelijke	richting	aan.	Maar	de	vele	concrete	acties	die	nodig	zijn	om	
systeemvernieuwing	te	realiseren,	die	zijn	niet	te	voorspellen.	Vandaar	dat	improvisatie,	evolutie	en	innovatie	meer	
dan	een	luxe	zijn	in	het	aanpakken	van	complexe	uitdagingen:	ze	zijn	een	noodzaak.	De	design-uitdaging	is	hier	
dus	niet	vorm	geven	van	het	eindresultaat	maar	juist	het	inspireren	van	heel	veel	mogelijke	creatieve	en	adequate	
oplossingen	voor	heel	veel	sub-problemen.	

Een	metadesign	is	een	conceptueel	kader	gericht	op	het	definiëren	en	creëren	van	sociale	en	technische	infrastruc-
turen	waarin	nieuwe	vormen	van	collaboratief	ontwerp	kunnen	plaatsvinden	(Fischer	and	Giaccardi,	2006).	Het	
breidt	de	traditionele	notie	van	systeemontwerp	verder	uit	dan	de	oorspronkelijke	ontwikkeling	van	een	systeem	en	
omvat	een	co-adaptief	proces	tussen	gebruikers	en	een	systeem,	waarbij	de	gebruikers	mede-ontwikkelaars	of	
mede-ontwerpers	worden.	Een	meta-design	maakt	het	mogelijk	dat	andere	actoren	de	ultieme	designers	worden	in	
hun	specifieke	context.

In	de	creatieve	industriën	noemt	men	zo’n	meta-design	dat	de	collectueve	creativiteit	richting	geeft,	een	‘high	
concept’.	Een	'High	Concept'	(HC)	is	'een	kort,	gemakkelijk	te	communiceren	narratief	dat	het	esthetische	en	het	
commerciële	potentieel	linkt’	(Wyatt,	1994:8)	om	een	(fascinerend)	nieuw	perspectief	in	de	samenleving	te	brengen.	
Stel	je	de	titel	van	een	song,	film	of	theaterstuk	voor.	Dat	korte	narratief	is	eigenlijk	een	meta-design.	Een	bijzonder	
meta-design,	dat	wel.	Het	is	een	meta-design	met	een	dubbel	doel:	het	stuurt	zowel	de	collectieve	creatie	intern	
aan	als	de	fascinatie	in	de	markt.	Het	inspireert	met	andere	woorden	alle	actoren	in	het	hele	eco-systeem.	
Een	systemisch	instrument	dus!	Ideaal	als	instrument	voor	Vernieuwend	Leiderschap.				



De	eenheid	van	vernieuwing	is	niet	langer	de	organisatie,	maar	bestaat	uit	organisatorische	netwerken	in	hun	
omgeving.	Organisaties,	hun	omgevingen	en	de	mensen	daarbinnen	vormen	een	systemisch	geheel,	een	eco-sys-
teem	van	waardecreatie.	En	het	is	juist	de	instabiliteit,	het	gegroeide	disequilibrium,	die	de	opportuniteit	creëert	om	
van	richting	te	veranderen	via	missie-gedreven	systeem-vernieuwing.	

Specifiek	voor	de	publieke	sector:	overheden	worden	geconfronteerd	met	de	complexe	uitdaging	de	handelingslogi-
ca	van	New	Public	Management	uit	te	breiden	of	te	nunanceren	met	een	handelingslogica	van	Human	Learning	
Systems.	Een	grote	uitdaging	maar	ook	een	mooie	opportuniteit	om	de	lokale	democratie	een	nieuw,	kwaliteitsvol	
leven	in	te	blazen.	Of,	om	het	in	complexiteitstaal	te	zeggen:	Disequilibrium	maakt	het	mogelijk	een	proces	van	
generatieve	emergentie	te	‘sourcen	en	te	sustainen’	via	Vernieuwend	Leiderschap:	een	proces	van	een	diep	begrip	
ontwikkelen	voor	het	systeem,	het	breed	en	betekenisvol	engageren	van	betrokken	actoren	en	het	vernieuwend	in	
actie	komen.	Hierboven	verwezen	we	al	naar	het	voorbeeld	van	‘We	Make	Camden’	en	in	mijn	eigen	PhD	beschreef	
ik	uitvoerig	de	case	van	Antwerpen,	’t	Stad	is	van	iedereen	(Nijs,	2014).		

Definitie 
Vernieuwend	Leiderschap	betreft	dus	een	aantal	talenten	die	een	individu,	een	team	of	een	organisatie	kan	
benutten	om	missie-gedreven	systeem-vernieuwing	te	bewerkstelligen	via	het	generatief	engageren	van	actoren	
in	een	proces	van	emergentie.	

Een	korte	definitie:	Vernieuwend	Leiderschap	is	Leading	by	Creative	Tension.	

Of	nog:	De	KUNST	van	leiden	en	innoveren	in	complexe	tijden.
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Waarom ‘Vernieuwend’? 
Waarom	over	Vernieuwend	Leiderschap	spreken	als	het	een	verbijzondering	is	van	systemisch	leiderschap	of	
systems	leadership?	Dat	heeft	veel	te	maken	met	taal.	Enerzijds	is	er	in	de	Nederlandse	taal	een	ander	(dominant)	
begrip	bij	het	woord	‘systemisch’	-men	spreekt	over	de	leefwereld	en	de	systeemwereld	waarbij	die	laatste	allesbe-
halve	het	leven	betreft-	en,	anderzijds	is	er	het	sterke	woord	‘vernieuwen’.

Anders	dan	verbeteren	en	veranderen	dat	processen	zijn	die	plaats	vinden	tussen	een	stabiele	beginstuatie	en	een	
stabiele	eindsituatie,	verbeteren	via	een	ontwerpproces	en	veranderen	via	een	ontwikkelproces,	is	vernieuwen	
volgens	Boonstra	(2003)	een	proces	waarbij	sprake	is	van	instabiele	situaties	en	onvoorspelbare	interactiepatronen.	
Wordt	er	bij	verbeteren	en	veranderen	nog	in	hetzelfde	kader	gewerkt,	bij	vernieuwen	treedt	men	uit	het	bekende	
kader.	Er	worden	processen	in	gang	gezet	die	leiden	naar	een	onbekende	toekomst	waarbij	actoren	continu	samen	
vraagstukken	interpreteren	en	nieuwe	contexten	creëren.	Bij	vernieuwen	wordt	de	te	eenzijdige	waardecreatie	bij	
de	wortel	aangepakt:	men	verlaat	het	bestaande,	duale	vraag-aanbod	kader	om	de	waardecreatie	op	een	nieuw	
systemisch	spoor	te	zetten.	Vandaar	dat	men	ook	wel	de	term	radicale	vernieuwing	hanteert.
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De 6V-cyclus van Vernieuwend Leiderschap

Terwijl	experts	en	praktijkmensen	het	proces	van	systemische	vernieuwen	inmiddels	op	verschillende	manieren	
beschreven	hebben,	is	er	een	duidelijke	convergentie	rond	drie	proces-onderdelen	en	drie	‘dynamic	capabilities’.	
Dreier,	Nabarro	en	Nelson	(2019)	benoemen	als	algemeen	beschouwde	proces-onderdelen:	de	tijd	nemen	om	
het	systeem	diepgaand	te	begrijpen,	andere	actoren		betekenisvol	betrekken	en,	tot	slot,	op	nieuwe	manieren	
tot	actie	overgaan.	Kattel	van	het	IIPP	(2022)	onderscheidt	3	types	van	‘dynamic	capabilities’	die	we	bij	overheden	
zouden	moeten	ontwikkelen	om	tot	systemisch	vernieuwen	te	kunnen	komen:	sense-making,	connecting	en	
shaping.	Samen	moeten	deze	proces-onderdelen	en	competenties	tot	sterk	generatieve	interacties	leiden	die	
op	hun	beurt	kunnen	zorgen	voor	nieuwe	vormen	van	samenweking	met	verstrekkende	impact	voor	het	hele	
systeem.	

Alhoewel	er	dus	in	toenemende	mate	overeenstemming	is	over	de	‘WAT’	van	systemisch	vernieuwen,	de	onderde-
len	van	het	systemisch	vernieuwingsproces	en	over	de	‘HOE’	van	systemisch	vernieuwen,	de	benodigde	talentont-
wikkeling,	toch	bestaat	er	nog	geen	eenduidig	uitgestippeld	en	gedefinieerd	pad	voor	het	proces	van	systeemver-
nieuwing.	Complexe	uitdagingen	hebben	namelijk	de	neiging	om	te	evolueren.	Hier	zijn	verschillende	redenen	
voor.	Enerzijds	ontwikkelen	complexe	uitdagingen	zich	ook	in	de	loop	van	de	tijd	en	moeten	de	systeemvernieu-
wings-initiatieven	zich	daardoor	aanpassen	en	anderzijds	veranderen	soms	ook	de	stakeholders	in	de	loop	van	
het	proces	en	vergt	het	proces	experimenteren	zonder	vooraf	duidelijke	resultaten.	Meer	dan	bij	andere	de-
sign-aanpakken,	is	vernieuwen	complex	van	aard.		

De	hele	cyclus	van	Vernieuwend	Leiderschap	om	leiding	te	geven	aan	missie-gedreven	systeem-vernieuwing	zoals	
we	die	hieronder	schematisch	voorstellen,	is	dus	nog	zeker	geen	volledig	uitgekristaliseerd	proces.	Maar	omdat	er	
wel	een	sterke	link	bestaat	tussen	het	‘WAT’	(de	tijd	nemen	om	het	systeem	diepgaand	te	begrijpen,	andere	
actoren		betekenisvol	betrekken	en,	op	nieuwe	manieren	in	actie	komen)	en	het	‘HOE’	zoals	het	bouwen	van	
vertrouwen,	een	oog	voor	het	grotere	geheel	houden	en	open-minded	blijven	evenals	het	bescheiden	blijven	
optreden,	is	een	poging	gedaan	om	beide	aspecten	samen	te	brengen	in	een	soort	high-level	kader:	De	6V-cyclus.	
Dat	kan	vernieuwers	helpen	om	complexe	uitdagingen	op	te	pakken	met	het	perspectief	van	vernieuwend	
leiderschap.	Daarbij	is	gezocht	naar	de	middenweg	tussen	abstractie	en	praktische	hanteerbaarheid.	Het	is	immers	
pas	door	het	gebruik	en	het	daarop	reflecteren	dat	we	kunnen	evolueren	naar	een	meer	uitgekristaliseerde	aanpak	
om	effectievere	systeem-vernieuwers	te	worden.	

De	6V-cyclus	onderscheidt	6	fasen	in	het	proces	van	vernieuwen	en	6	talenten	i.f.v.	generatieve	interacties.

De 6V-cyclus	van	Vernieuwend	Leiderschap	met	de	6	talenten	voor	generatief	interacteren

Verbind

Verbreed

Verbeeld

Verwoord

Vertaal

Vernieuw

Voorkom	het	ontstaan	van	weerstand	door	van	meetaf	aan	te	schakelen	van	
klachten	naar	krachten.	Wat	zijn	de	levengevende	lichtpuntjes	in	de	situatie	zoals	
we	die	vandaag	kennen.	Door	waarderend	te	onderzoeken,	creëer	je		vertrouwen.
ZOOM-UIT!		Zoek	juist	diversiteit	op	in	je	poging	om	het	eco-systeem	zo	goed	
mogelijk	te	begrijpen.	Betrek,	beluister	en	bevrijd	ook	de	‘silent	voices’!	Gebruik	
‘liberating	structures’.	Een	systeem	wordt	vitaler	door	voldoende	diversiteit!
ZOOM-IN!	Integreer!	Je	staat	er	duidelijk	niet	alleen	voor.	Door	de	vele	
waarderende	gesprekken	groeit	er	een	gevoel	voor	een	gedeelde	identiteit,	een	
gevoel	voor	een	missie	waar	je	samen	wil	en	kan	voor	gaan.	Aspirationele	visie!
Hoe	verwoord	je	die	aspirationele	visie	generatief	zodat	actoren	enthousiast,	
trots	en	optimistisch	de	beweging	uitdragen	en	ondersteunen.	Een	generatieve	
context	inspireert	en	ondersteunt	het	re-generatieve	vernieuwen.
Ontwerp	samen	met	actoren	in	het	eco-systeem	eerste	interpretaties	van	wat	
de	aspirationele	richting	kan	betekenen	in	hele	diverse	bedrijfsprocessen	
(HR,	inkoop,	finance,	(social)	media	en	dergelijke	meer).		
Ontwerp,	experimenteer	met	pilots	en	leer	samen	snel.	Werk	een	‘hoofdstuk’	
van	je	verhaal	uit	en	kom	regelmatig	met	een	vervolghoofdstuk,	dat	houdt	de	
betekenisvolle	beweging	levend.

Think	With	
The	System

Act	Like	
Entrepreneurs
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Interesse	in	en	inspanningen	voor	systeemvernieuwing	beginnen	vaak	als	reactie	op	een	serieus	probleem	of	
uitdaging	binnen	een	complex	systeem.	Mensen	gaan	‘gebukt’	onder	een	situatie	of	zien	anderen	lijden	en	
bedenken	dat	het	anders	moet.	Mensen	worden	niet	gehoord,	worden	van	het	kastje	naar	de	muur	gestuurd,	
voelen	zich	machteloos	overgeleverd	aan	een	systeem	dat	helemaal	vast	loopt	...	Belanghebbenden	die	hebben	
geconstateerd	dat	ze	dit	probleem	niet	alleen	kunnen	oplossen,	zijn	gemotiveerd	om	op	verkenning	te	gaan	met	
anderen,	naar	hoe	ze	de	bestaande	systeemdynamiek	kunnen	veranderen.	Waarderende	dialoog	met	diverse	
actoren	in	het	eco-systeem	–	vaak	met	heel	verschillende	interesses	en	perspectieven	–	kunnen	leiden	tot	het	
onderkennen	van	een	gedeeld	belang	en	het	benadrukken	van	de	potentiële	waarde	van	het	ondernemen	van	
collectieve	actie.

Omdat	systeem-vernieuwing	pas	echt	kan	postvatten	als	we	anders	gaan	handelen,	gaan	we	hieronder	nader	in	
op	de	te	ontwikkelen	talenten.	Meestal	zijn	die	bij	iedereen	in	aanleg	aanwezig	maar	is	bewuste	ontwikkeling	
ervan	cruciaal	voor	Vernieuwend	Leiderschap.	Tenslotte	draait	een	systemische	ontwikkel-aanpak	rond	kwalitatief	
beter	interacties	in	het	eco-systeem.	En	dat	kwalitatief	anders	handelen,	zo	leert	onze	ervaring,	dat	begint	al	
meteen	met	de	eerste	dialogen	over	de	frustratie(s)	en	de	leven-gevende	lichtpuntjes.		

WAARDEREN: Waar	een	traditioneel	probleemoplossende	aanpak	begint	met	het	analyseren	van	de	problemen,	
daar	start	een	ontwikkelingsaanpak	met	verbinden,	verbinden	met	de	mensen	die	er	bij	betrokken	zijn.	En	echt	
verbinden	en	het	bouwen	van	vertrouwen,	gebeurt	via	waarderen,	via	het	waarderend	benaderen	van	de	vernieu-
wingsuitdaging.	Bewust	op	zoek	gaan	naar	de	krachten	in	het	verhaal	in	plaats	van	naar	de	klachten,	doet	recht	
aan	de	menselijkheid	van	alle	gesprekspartners.	Ook	al	zijn	er	klachten,	dan	nog	zullen	we	telkens	de	dialoog	
reframen	door	op	zoek	te	gaan	naar	de	lichtpuntjes	in	de	eventuele	klachten.	Dat	waarderend	benaderen	geeft	
telkens	weer	veel	energie.	In	plaats	van	weerstand	te	voelen	opkomen,	ontstaat	er	enthousiasme.	En	wordt	
ingezoomd	op	de	passie	van	mensen,	op	de	subjectieve	gevoelens	in	plaats	van	op	de	objectieve	feiten	en	
daardoor	komen	mensen	tot	leven.	Ze	voelen	zich	begrepen	en	gerespecteerd	om	hun	persoonlijke	inzichten.		

Om	een	complex	systeem	te	veranderen,	moeten	de	betrokken	actoren	eerst	begrijpen	hoe	het	systeem	werkt.	
Dit	vereist	waarderend	op	zoek	gaan	met	een	open	geest	naar	een	diversiteit	aan	perspectieven.		De	meeste	
belanghebbenden	hebben	het	systeem	vanaf	één	punt	ervaren	en	waarderend	in	dialoog	gaan	met	andere	
perspectieven	komt	de	maturieit	en	vitaliteit	van	het	eco-systeem	reeds	zeer	ten	goede.	

THINK WITH THE SYSTEM ACT LIKE ENTREPRENEURS
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BEVRIJDEN:	Om	die	brede,	waarderende	verkenning	van	perspectieven	te	faciliteren,	is	het	leren	kennen	van	een	
20	à	30	werkvormen	(Liberating	structures)	een	enorm	hulpmiddel.	Het	stelt	geinteresseerde	systeemvernieuwers	
in	staat	alle	actoren	in	het	eco-systeem	meteen	aktief	en	creatief	te	engageren	zodat	men	de	kracht	van	collectie-
ve	creativiteit	en	collectieve	intelligentie	kan	ervaren.	Ook	over	de	grenzen	van	de	eigen	afdeling	of	de	eigen	
organisatie	heen.	Hoe	kijken	anderen	naar	de	kracht	van	een	afdeling	of	een	organisatie?	Hoe	kjken	anderen	
naar	de	uitdaging	en	naar	de	partijen	die	daar	mogelijk	een	constructieve	bijdrage	kunnen	aan	leveren?	
Wat	benoemen	zij	als	de	cruciale	interacties?	UITZOOMEN	en	de	diversiteit	van	meningen	omarmen,	komt	niet	
alleen	het	eigen	engagement	en	de	resultaten	ten	goed	maar	ook	het	respect	voor	en	vertrouwen	in	elkaar.		

INTEGREREN: Door	onder	andere	het	mappen	van	het	eco-systeem,	krijgen	de	deelnemers	gevoel	voor	het		
‘bigger	picture’	en	groeit	het	besef	voor	wat	de	kracht	van	het	systeem	is	op	basis	van	de	diverse	perspectieven	
die	op	tafel	komen.	Nu	is	het	tijd	om	IN	TE	ZOOMEN.	Welke	kleine	interventie	kan	een	groot	verschil	maken	in	
het	hele	eco-systeem?	Er	groeit	een	gevoel	van	gedeelde	identiteit.	Er	groeit	een	gevoel	voor	een	missie	voor	
systeemvernieuwing,	een	gevoel	voor	waar	het	collectief	toe	in	staat	kan	zijn.	Dat	leidt	tot	een	inspirerende	visie	
voor	de	vernieuwing	van	het	eco-systeem.	

Systeemvernieuwers	doen	er	nu	goed	aan	dit	momentum	(van	‘See	the	System’)	optimaal	te	benutten.	Het	is	nu	
immers	zaak	om	de	betrokkenheid	richting	(nieuwe)	actie	te	inspireren.	Dat	kan	op	verschillende	(creatieve)	
manieren	gebeuren	(Dreier,	Nabarro	en	nelson,	2019).	Door	bijvoorbeeld:

•			Het	stellen	van	doelen	–	Belanghebbenden	willen	misschien	doelen	met	drie	tijdshorizonten	vaststellen:	lange	
termijn	(“noordster”	doelen);	middellange	termijn	(wijzigingen	in	het	systeem);	en	dichtbij	termijn	(acties	voor	
onmiddellijke	impact).	Inzetten	op	het	‘laag	hangend	fruit’-acties	die	op	korte	termijn	impact	zullen	hebben,	kan	
helpen	momentum	en	vertrouwen	genereren	binnen	het	eco-systeem.	

•			Het	gebruiken	van	‘enablers’	voor	vernieuwing	zoals	het	creëren	van	een	platform	als	accelerator.	Daarbij	kan	je	
denken	aan	een	website,	een	facebookpagina	of	een	simpele	whatsapp-groep.	Eender	welk	middel	dat	nieuw	
denken	kan	versnellen,	is	welkom.			

•			Het	zichtbaar	maken	van	de	collectieve	actie	die	op	gang	komt	om	de	voortgang	en	vooruitgang	formeel	of	informeel	
te	vieren	via	eerste	erkenning	en/of	verdere	toezeggingen	te	bewerkstelligen.	Het	vooruitstellen	van	een	dergelijk	
moment	van	‘zichtbaar	maken’	kan	ook	extra	motiverend	werken.																		

De	ultieme	vorm	om	actoren	in	het	eco-systeem	te	inspireren	tot	(nieuwe)	acties	is	natuurlijk	het	vertalen	van	de	
inspirerende	visie	in	een	effectief	poëtisch	narratief	of	image,	een	creative	tension	‘engine’	die	het	mogelijk	maakt	
de	systeemvernieuwing	breed	(ook	bij	nog	niet	betrokken	actoren)	en	lang	(ook	op	de	langere	termijn)	enthousi-
ast	en	optimistisch	uit	te	dragen	en	te	ondersteunen.	Dat	creëert	namelijk	de	zo	benodigde	GENERATIEVE	
CONTEXT	voor	duurzame	regeneratieve	systeemvernieuwing.		

GENEREREN:	De	‘kleine	interventie’	effectief	(in	functie	van	emergentie)	generatief	verwoorden	door	gebruik	te	
maken	van	poëzie,	van	metaforen	of	beeldspraak	is	de	‘kunst’	van	interveniëren	in	sociaal	complexe	contexten.	
Net	als	voor	andere	kunsten	geldt	ook	hier:	Je	wordt	er	beter	in	met	de	jaren.	Opdat	iedereen	in	het	eco-systeem	
enthousiast	mee	zou	kunnen	participeren	in	het	vernieuwen	van	het	systeem,	is	een	tot	de	verbeelding	sprekende	
framing	van	de	uitdaging	zeer	behulpzaam.	Daardoor	kan	worden	bewerkstelligd	dat	de	collectieve	creatieve	nieuwe	
stappen	elkaar	vesterken	richting	systeemvernieuwing.		

Om	systemen	effectief	te	laten	vernieuwen,	is	tot	slot	actie	nodig,	vele	acties	die	elkaar	onderling	versterken	
richting	het	aspirationele	doel.	Bij	grootschalige	initiatieven	van	systeemvernieuwing	kan	een	breed	scala	aan	
actoren	in	het	hele	systeem	actie	ondernemen	op	een	decentrale	manier,	om	de	aspirationele	richting	mee	te	
bewerkstelligen.	Hier	wordt	systeemvernieuwing	heel	concreet.

ONTWERPEN:	Dit	talent	maakt	vernieuwen	dan	heel	concreet:	Het	focust	op	leren	door	te	creëren	en	samen	te	
reflecteren.	Het	maakt	het	mogelijk	dat	actoren	niet	eindeloos	blijft	wikken	en	wegen	over	wat	de	beste	optie	is,	
maar	dat	wordt	overgegaan	tot	hele	concrete	actie.	Hier	is	het	traditionele	talent	van	ontwerpen	(designen)	aan	
de	orde:	Prorotype,	reflecteer	en	leer.	LEREN	is	dan	ook	het	ultieme	laatste	talent	om	steeds	effectief	tot	actie	
over	te	gaan	in	een	veelheid	van	situaties	richting	systeemvernieuwing.						
Systeemvernieuwers	zullen	al	die	zelfgestuurde	gedistribueerde	acties	door	hun	ondersteuning	versterken.
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Het ontwikkelen van Vernieuwend Leiderschap

Kan	je	het	vernieuwendvermogen	ontwikkelen,	de	skills	(‘dynamic	capabilities’)	zeg	maar,	in	publieke	instelligen	
zodat	zij	in	staat	zijn	om	zichzelf	te	vernieuwen?	Dat	is	de	vraag	die	centraal	staat	bij	het	IIPP	(Institute	for	
Innovation	and	Public	Purpose)	in	de	slibstream	van	de	strategie	van	missie-gedreven	systeem-vernieuwen.	
Het	heeft	namelijk	weinig	zin	een	strategie	te	ontwikkelen	en	massaal	te	adviseren	voor	complexe	tijden,	als	
de	betrokkenen	niet	in	staat	zijn	zo’n	strategie	te	implementeren	(Kattel	en	Mazzucato,	2018).

Er	zijn	uiteraard	heel	wat	actoren	aktief	op	het	vlak	van	bestuurlijke	vernieuwing.	In	eigen	land	denken	we	dan	
aan	‘Democratie	in	Actie’	en	‘Thorbecke2030’	om	er	maar	twee	te	noemen.	Maar	zoals	hogerop	geargumenteerd	
moet	ook	het	ontwiikelen	van	leiderschap	gelijke	tred	houden	met	de	groeiende	erkenning	dat	effectief	leider-
schap	vandaag	de	dag	plaats	vindt	in	een	complexe	omgeving	en	dat	het	dus	evenzeer	een	systeem	variabele	is,	
als	een	individuele	variabele.	Als	we	bovendien	de	innovatieve	dimensie	van	die	complexe	wereld	effectiever	
willen	leren	benutten,	dan	doen	we	er	goed	aan	in	te	zetten	op	de	systemische	dimensie	van	Vernieuwend	
Leiderschap:	Leiderschapsontwikkeling	niet	als	individuele	aangelegenheid	benaderen	maar	als	een	team-aange-
legenheid.	

Gelukkig	wordt	er	her	en	der	al	wel	geëxperimenteerd	met	een	systemische	benadering	van	leiderschapsontwik-
keling	in	de	publieke	sector.	Zo	werd	er	in	2018	in	Finland	(Sitra)	onder	de	noemer	van	‘Route	to	Renewal’	op	
nationaal	top-niveau	geëxperimenteerd	met	een	dergelijke	systemische	benadering.	Ook	wijzelf	experimenteren	
in	eigen	land	inmiddels	reeds	4	jaar	op	rij	in	Zorg	en	Welzijn	met	‘Zie	Mij’-Expedities	Vernieuwend	Leiderschap	bij	
Surplus	met	een	systemische	benadering	voor	het	ontwikkelen	van	het	vernieuwendvermogen.	Dat	mag	dan	wel	
een	experiment	in	de	semi-publieke	sector	zijn,	gezien	het	geringe	aantal	‘systemische	ontwikkel-experimenten’,	
vormen	ook	deze	ervaringen	zeker	waardevol	reflectie-materiaal.	En	tenslotte	hebben	we	recent	ervaring	opge-
daan	met	een	Expeditie	Vernieuwend	Leiderschap	met	3	MT’s	van	gemeenten	in	Nederland,	te	weten	de	MT’s	van	
Putten,	Veldhoven	en	Voerendaal	met	steun	van	het	A&O	fonds	gemeenten.	

Hieronder	geven	we	een	korte	toelichting	op	die	drie	initiatieven	om	tot	slot	te	reflecteren	op	onze	ervaringen	met	
het	ontwikkelen	van	het	vernieuwendvermogen	in	(semi-)publieke	sector.

‘ROUTE TO RENEWAL’ IN FINLAND

Een	van	de	doorslaggevende	uitgangspunt	om	in	te	zetten	op	een	systemische	benadering	van	leiderschapsont-
wikkeling	was	de	vaststelling	dat	de	verantwoordelijkheid	van	de	overheid	groter	wordt	in	complexe	tijden	en	dat	
je	met	de	conventionele	probleemgerichte	aanpak,	dan	niet	ver	komt.	Meer	nog,	dat	je	het	eco-systeem	met	zo’n	
aanpak	vaak	meer	schaadt	dan	vooruit	helpt.	Een	ander	uitgangspunt	vormde	de	constatering	dat	een	mens	niet	
als	goed	leider	geboren	wordt,	maar	zich	wel	degelijk	tot	een	goed	leider	kan	ontplooien	als	er	bewust	op	ingezet	
wordt.	Het	grote	probleem	is	dat	topambtenaren	er	zelden	de	tijd	voor	nemen.	Voortgedreven	door	de	waan	van	
de	dag,	komt	daardoor	het	lange	termijn	denken	en	doen	al	te	vaak	in	de	verdrukking.	Gezien	de	groeiende	
complexiteit	in	de	samenleving,	werd	beslist	om	met	‘Route	to	Renewal’	wel	bewust	de	tijd	te	nemen	voor	de	
systemische	dimensie	van	leiderschaps-ontwikkeling.			

Omdat	het	evolueren/transformeren	van	een	‘fixende’	overheid	(het	bureaucratische	overheidsmodel	van	de	
verzorgingsstaat	die	waarde	creëert	VOOR	de	mensen)	naar	een	overheid	die	in	staat	is	om	de	toekomst	impact-
vol	samen	te	creëren	(het	‘enabling’	overheidsmodel	dat	inzet	op	waardecreatie	MET	de	mensen),	vraagt	om	een	
andere	mind-set,	andere	kennis,	andere	tools	en	andere	praktijken,	werd	er	door	Sitra	(het	Finse	Innovatiefonds)	
in	2018	een	leiderschapsontwikkel	programma	gecompileerd	en	uitgevoerd	(Virtanen	en	Tammeaid,	2020).	
Concreet	hield	dit	in	dat	140	topambtenaren	van	de	12	Finse	ministeries	inclusief	de	directeuren-generaal	van	
enkele	centrale	agentschappen,	verdeeld	in	6	groepen	van	25,	deelnamen	aan	6	tweedaagses	gespreid	over	een	
periode	van	8	maanden	(inclusief	tussentijdse	opdrachten	en	digitaal	leerplatform).	

Doel	van	het	programma	was	het	versnellen	van	een	systemische	verandering	in	termen	van	leiderschap	voor	de	
jaren	2020	(een	VUCA-wereld)	bij	de	Finse	(nationale)	overheid.	Dat	doel	kende	twee	subdoelen:	nieuwe	kennis	en	
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vaardigheden	voor	de	toekomst	ontwikkelen	en	de	leiders	in	staat	stellen	samen	de	toekomst	voor	en	met	Finland	
te	creëren.	Om	dat	doel	te	bereiken	werd	er	gewerkt	op	basis	van	het	motto	van	Socrates:	‘Ik	kan	niemand	iets	leren.	
Ik	kan	ze	alleen	maar	aan	het	denken	zetten.’	Daardoor	verschilt	de	‘Route’	wezenlijk	van	de	traditionele	benadering	
van	leiderschapsontwikkeling	die	nog	steeds	vaak	uitgaat	van	de	gedachte	dat	elk	probleem	een	op	kennis	geba-
seerde	oplossing	kent,	die	bij	voorkeur	wordt	geleverd	door	een	onderzoeker,	academicus	of	externe	deskundige.	

Zoals	we	hogerop	argumenteerden:	in	complexiteit	zijn	er	geen	kant-en-klare	oplossingen.	Het	heeft	dus	weinig	
zin	om	bestaande	kennis	dieper	te	analyseren	of	om	sneller	tot	conclusies	te	leren	komen,	maar	wel	om	in	een	
open	dialoog	met	en	tussen	de	deelnemers	een	aantal	cruciale	meta-vaardigheden	te	ontwikkelen	terwijl	elk	van	
de	deelnemers	in	die	periode	van	8	maanden	ook	een	echt	experiment	uitvoert.	Immers,	er	is	een	enorm	verschil	
tussen	praten	over	verandering	als	zuiver	intellectuele	oefening,	en	zelf	aktief	experimenteren	en	leren	(Virtanen	
&	Tammeaid,	2020).	

De	training	was	gebouwd	op	drie	inhoudelijke	pijlers:	
-	 	De	evolutie	van	de	logica	van	waardecreatie	van	de	‘goods-dominant’	logica	naar	de	service-dominante	logica	
(van	‘VOOR’	naar	‘MET’	de	mensen),	

-	 	Solution-Focused	(gebaseerd	op	de	psychotherapie	ontwikkeld	door	Steve	de	Shazer’s)	te	werk	gaan,	oplos-
singsgericht	faciliteren		en	de	theorie	van	‘agile’	bij	de	overheid,	en	

-	 Positieve	psychologie	en	krachten-georiënteerde	leiderschapsontwikkeling.	

Zes	thema’s	werden	in	6	tweedaagses	uitgewerkt.	Te	weten:
-	 Globale	fenomenen	en	vernieuwing	in	de	publieke	sector;
-	 Nieuwe	aanpakken	voor	complexe	vraagstukken;
-	 Modellen	van	systemisch	vernieuwen	in	binnnen-	en	buitenland;
-	 De	paradigmatische	verschuiving	van	overheid-management	naar	publieke	dienstverlening;
-	 Leiding	gevende	en	vernieuwende	leiderschapscultuur;
-	 Leren	van	zelf	experimenteren	in	de	dagelijkse	realiteit.	

Een	training	van	6	tweedaagses	gespreid	over	8	maanden	bleek	een	heel	effectief	middel	te	zijn	om	
-	 zowel	individueel	als	gezamenlijk	vernieuwingsdenken	en	-doen	te	laten	ontwaken,	
-	 	de	deelnemers	de	huidige	onzekerheid	te	laten	ervaren	en	de	onderlinge	verbondenheid	onder	ogen	te	laten	
zien,	en	

-	 	de	deelnemers	interactief	aan	‘sensemaking’	te	laten	doen	en	ze	te	laten	experimenteren	en	reflecteren.	75%	
van	de	experimenten	die	de	deelnemers	oppakten	betroffen	het	op	een	vernieuwende	manier	vorm	geven	van	
het	overheidsbeleid	en	25%		betrof	het	ontwikkelen	van	vernieuwend	leiderschap.	

De	hele	‘Route	to	Renewal’	werd	zeer	positief	geëvalueerd	(score	van	5,4	op	6).	Ondanks	het	belang	en	de	ernst	
van	de	problematiek	ontstond	er	in	de	groep	een	‘can-do’	mentaliteit,	gingen	de	collegiale	netwerken	zeer	positief	
ontwikkelen,	en	wisten	de	deelnemers	zowel	de	eigen	ontwikkeling	als	de	collectieve	leiderschapsontwikkeling	
over	de	disciplines	en	grenzen	heen,	zeer	te	waarderen.	Het	huidige	kabinet	heeft	inmiddels	de	experimentele	
cultuur	omarmt	en	de	experimentele	mentaliteit	tot	nieuwe	deugd	van	de	ambtenaar	uitgeroepen.	De	deelne-
mers	en	ook	hun	medewerkers	rapporteren	nu	dat	het	geweldig	is	om	te	zien	dat	men	met	de	collega’s	van	
andere	ministeries	op	dezelfde	golflengte	zit,	dat	er	een	gezamenlijke	woordenschat	wordt	gehanteerd	en	dat	er	
overal	een	faciliterende	mentaliteit	en	werkwijzen	groeien:	Leiding-gevenden	beseffen	inmiddels	dat	het	in	
complexe	contexten	belangrijker	is	om	inspirerende	vragen	te	stellen	dan	om	met	snelle	oplossingen	te	komen	
(die	het	eco-systeem	soms	meer	schaden	dan	baten).

DE ‘ZIE-MIJ’ EXPEDITIE VERNIEUWEND LEIDERSCHAP BIJ SURPLUS, ZORG EN WELZIJN

Radicale	Vernieuwing	in	Zorg	en	Welzijn,	de	beweging	van	regels	naar	relaties	vormde	de	context	waarin	wij	door	
Surplus	in	2016	uitgenodigd	werden	te	experimenteren	met	wat	systemisch	vernieuwen	vanuit	het	perspectief	
van	imagineering	voor	hen	kon	betekenen.	Omdat	Surplus	het	niet	mogelijk	achtte	die	beweging	op	basis	van	het	
traditionele	verandermanagement	te	realiseren,	werd	er	besloten	samen	een	leerproces	in	te	gaan	om	te	verken-
nen	wat	‘Leading	by	Creative	Tension’	kon	betekenen	in	de	zorg.
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In	een	serie	van	4	masterclasses	Imagineering	werd	het	verbeeldingsproject	‘Zie	Mij’	ontwikkeld.	Dat	generatieve	
image/beeld	had	tot	doel	‘creative	tension/creatieve	spanning’	te	genereren	in	een	strategisch	meer	wenselijke	
richting.	Het	wilde	alle	actoren	in	het	hele	eco-systeem	inspireren	om	bestaande	routines	te	herzien	door	de	mens	
‘echt’	te	zien	vooraleer	te	handelen.	‘Re-spectare’,	twee	keer	kijken,	echt	zien,	was	‘ontdekt’	als	generatieve	kracht	die	
de	hele	organisatie	van	Surplus	(zorg	en	welzijn)	gezonder	kan	maken.	Missie-gedreven	systeemvernieuwing	dus.

Meteen	na	het	ontwerp	en	de	articulatie	van	dat	verbeeldingsproject	door	een	zeer	divers	samengestelde	groep	
waarvan	ook	de	Raad	van	Bestuur	deel	uitmaakte,	ontstonden	allerlei	betekenisvolle	interpretaties	bij	de	deelne-
mers	aan	de	masterclasses.	Zo	werd	het	‘opname-gesprek’	voor	nieuwe	bewoners	in	het	verpleeghuis	als	vanzelf	
omgevormd	tot	een	‘welkomstgesprek’	met	een	aantal	belangrijke	foto’s	uit	het	leven	van	de	nieuwe	bewoner.	
Maar	toen	na	een	paar	maanden,	de	vernieuwing	leek	‘stil’	te	vallen,	werd	dit	vooral	toegeschreven	aan	het	feit	
dat	‘mensen	in	de	zorg	prima	individueel	hun	professie	kunnen	uitvoeren	maar	dat	ze	niet	hebben	geleerd	om	
samen	de	zorg	te	vernieuwen’.	Medewerkers	in	zorg	en	welzijn,	zo	werd	gereflecteerd,	hebben	geen	tools,	
inzichten	of	praktijken	waarmee	ze	de	zorg	samen	kunnen	vernieuwen.	‘Alle	vernieuwende	ideeën	ten	spijt,	in	je	
eentje	kan	je	het	systeem	niet	veranderen!’	Er	werd	beslist	om	met	‘talent-ontwikkel-expedities’	aan	de	slag	te	
gaan	(een	systemische	benadering)	met	als	doel	het	vernieuwend-vermogen	van	de	organisatie	te	ontwikkelen.	

Jaarlijks	gaat	een	mix	van	een	20-tal	medewerkers	(waaronder	zowel	leiding-gevenden	als	anderen)	vanuit	de	
verschillende	afdelingen	van	de	organisatie,	aan	de	hand	van	een	eigen	vernieuwingsvraagstuk	(van	de	eigen	
afdeling)	doorheen	een	traject	van	5	tweedaagses	gespreid	over	10	maanden.	Tijdens	elke	twee-daagse	(die	elk	in	
co-creatie	worden	ontworpen)	staat	het	ontwikkelen	van	een	volgend	vernieuwingstalent	centraal	en	wordt	er	
gereflecteerd	op	de	voortgang	van	het	eigen	vernieuwingsvraagstuk.	

Ook	de	leiding-gevenden	van	de	deelnemers	aan	de	expeditie,	worden	geregeld	bij	de	gesprekken	en	workshops	
betrokken.	Van	de	deelnemers	wordt	tevens	verwacht	dat	zij	na	elke	tweedaagse	ook	het	betreffende	talent	mee	
helpen	ontwikkelen	op	de	eigen	afdeling.		Tussen	de	tweedaagses	door	kunnen	de	deelnemers	zowel	individueel	
als	in	hun	expeditie-groepje	(5	deelnemers)	coaching	genieten	door	een	Surplus-coach.	Surplus-coaches	zijn	
mensen	die	elk	jaar	weer,	de	expeditie	omkaderen.	Naast	de	Surplus-coaches	bestaat	de	omkadering	van	de	
expeditie	ook	uit	een	viertal	mensen	van	Breda	University	of	Applied	Sciences.							

De	expeditie	werd	gebouwd	op	vier	inhoudelijke	pijlers,	vertaald	in	4C’s:
1.	 	COMPLEXITY	SCIENCE	-		Hoe	je	naar	vernieuwing	kijkt	als	bestuurlijke	uitdaging:					
	 	Basis	principes	van	de	levende	systemen	worden	op	een	hele	toegankelijke	manier	gebruikt	als	handvat	voor	

het	‘samen	anders	denken’.
2.	 	CONTEXT	–	Hoe	je	strategisch	tot	de	verbeelding	spreekt	van	het	eco-systeem:						
	 	Deelnemers	leren	de	6V-cyclus	kennen	(zie	hogerop)	en	het	belang	van	‘Leading	by	Creative	Tension’
3.	 	CULTUUR	–	Hoe	VL	een	kwestie	is	van	waarden,	normen	en	rituelen:	
	 	Deelnemers	leren	zien	dat	generatieve	interacties	een	gevolg	zijn	van	normen	en	waarden	en	hoe	die	in	alle	

bedrijfsprocessen	kunnen	worden	doorvertaald.
4.	 	COMPETENTIES	–	Hoe	VL	een	kwestie	is	van	generatieve	interacties	en	hoe	dit	om	talentontwikkeling	vraagt.	

Talent-ontwikkeling	om	effectief	samen	te	kunnen	schakelen,	vormt	de	hoofdmoot	van	de	tweedaagses.			



Onderstaand	voorbeeld	van	de	‘Controller	en	de	wijkzusters)	en	de	reflecties	gemaakt	tijdens	tussentijdse	
evaluatie-gesprekken,	illustreren	‘systeemvernieuwing	in	actie’.																																																			

Controller en wijkzusters 

Om	de	efficiëntie-focus	ook	bij	de	wijkzusters	op	peil	te	houden,	zou	een	controller	conventioneel	zijn	of	haar	
toevlucht	nemen	tot	het	geven	van	een	toelichting	bij	de	cijfers.	Niet	zo	voor	M.	(controller)	bij	Surplus	die	
deelneemt	aan	de	talent-ontwikkel-expeditie:	Voordat	M.	naar	een	meeting	gaat	met	de	wijkzusters,	bekijkt	ze	
de	cijfers.	Ze	ziet	wie	er	van	de	wijkzusters	in	positieve	zin	uitspringen	en	gaat	naar	de	meeting.	Daar	begint	ze	
de	‘Zie	Mij’-dialoog	als	volgt:	“Er	is	een	paar	zusters	die	er	in	mijn	cijfers	erg	positief	uitspringt.	Kunnen	jullie	eens	
toelichten	hoe	jullie	te	werk	gaan?”	Uit	het	antwoord	en	uit	de	dialoog,	die	zich	dan	ontspint,	leren	de	wijkzusters	
van	elkaar	en	leert	M.	als	controller	uit	eerste	hand	wat	ze	nergens	anders	kan	leren.	Het	vernieuwen	van	het	
besturingssysteem	via	het	strategische	‘Zie-Mij’	verbeeldingsproces,	verbetert	op	die	manier	zowel	de	efficiëntie	
als	de	effectiviteit	van	de	organisatie.	Een	langzame,	maar	wel	een	erg	effectieve	vernieuwing,	die	het	plezier	en	
de	creativiteit	terug	brengt	op	de	werkvloer.	Dat	laatste	is	overigens	een	niet	te	versmaden	bij-effect	van	de	
verbeeldingsaanpak	(die	mensen	collectief	in	hun	kracht	zet),	wetende	dat	het	verzuim	in	Zorg	en	Welzijn	op	
sommige	afdelingen	kan	oplopen	tot	15%.		

Reflecties	van	deelnemers	aan	de	expeditie	tijdens	een	tussentijds	evaluatie-gesprek:		

•	 	Ik	kan	nu	het	grotere	geheel	weer	zien	in	plaats	van	enkel	brandjes	te	blussen	en	mezelf	achterna	te	hollen.	
Zo’n	expeditie	gun	je	iedereen.

•	 Het	geeft	mij	veel	inspiratie	en	dat	straal	ik	ook	uit.	Het	is	een	echte	openbaring.
•	 Het	versterkt	het	leerklimaat	en	zo	kunnen	we	vooruit	denken.
•	 Ik	was	al	langer	zoekende	en	in	de	expeditie	vind	ik	collega’s	waarmee	ik	kan	sparren.
•	 	Als	je	aan	de	expeditie	deelneemt,	ben	je	van	nature	wel	nieuwsgierig.	De	expeditie	geeft	me	nu	de	legitimatie	
om	daar	op	door	te	pakken	met	het	team.

•	 De	expeditie	creëert	ruimte.	Vroeger	zocht	je	naar	de	handleiding.
•	 	Voorheen	keek	men	voor	de	oplossing	naar	mij.	Nu	steun	ik	hen	om	met	een	antwoord	te	komen.	Ik	kan	de	
regie	nu	bij	hen	laten.

•	 	Je	doet	nu	anders:	mindmappen	en	zo.	We	hebben	een	verrijkte	instrumentenkist.	We	leren	nu	al	doende	van	
en	met	elkaar.	Je	weet	nu	ook	dat	je	gewoon	kan	beginnen	en	anderen	vervolgens	kan	betrekken.
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EXPEDITIE VERNIEUWEND LEIDERSCHAP MET 3 GEMEENTELIJKE MT’S

In	Nederland	heeft	de	nationale	overheid	in	2015	een	aantal	taken	doorgeschoven	naar	het	gemeentelijke	niveau	
zonder	dat	dat	met	de	bijhorende	budgetverhoging	gepaard	ging.	Daardoor	komen	gemeenten	soms	in	de	
problemen	en	wordt	er	inmddels	veel	geëxperimenteerd	met	bestuursvernieuwing.	Zelf	waren	we	vanuit	
Buas	bij	heel	wat	nieuwe	burgerinitiatieven	en	bij	de	zoektocht	van	de	gemeentelijke	administratie	betrokken.	
Zo	waren	we	zeer	intensief	betrokken	bij	de	Burgergerbegroting	in	Breda.	Op	basis	van	deze	ervaringen,	mijn	
eigen	ervaringen	met	de	stad	Antwerpen	in	2004	(case	in	mijn	PhD),	en	de	ervaringen	op	het	vlak	van	systemisch	
vernieuwen	in	zorg	en	welzijn,	bracht	ons	op	het	idee	als	kennisinstelling	te	verkennen	wat	‘systemisch	vernieu-
wen	voor	gemeenten	kon	betekenen.	Onze	hypothese	was	dat	gemeentelijke	MT’s	een	zeer	belangrijke	rol	
kunnen	spelen	in	het	systemische	vernieuwen	in	de	samenleving,	onder	voorwaarde	dat	dat	met	de	nodige	
kennis	van	zaken	gebeurt.	

Zo	werd	er	in	het	academiejaar	2021-2022	met	steun	van	het	A&O	fonds	gemeenten,	gestart	met	een	eerste	
Expeditie	Vernieuwend	Leiderschapmet	3	MT’s:	De	MT’s	van	Putten,	Veldhoven	en	Voerendaal.	Er	werd	ingezet	op	
samen	anders	denken	(basisprincipes	complexiteitswetenschap)	en	samen	anders	doen	(talent-ontwikkeling).			
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Doel	van	de	expeditie	is	het	versnellen	van	de	systemische	transformatie	van	waardecreatie	VOOR	de	mensen	
naar	waardecreatie	MET	de	mensen	op	het	niveau	van	met	name	het	gemeentelijke	eco-systeem.	Dat	vraagt	om	
een	andere	mind-set,	andere	kennis,	tools	en	praktijken	met	een	focus	op	integreren	en	regenereren	in	plaats	van	
verder	fragmenteren	en	distanciëren.	

In	zes	tweedaagses	gespreid	over	de	duur	van	een	academiejaar,	gaan	hele	MT’s	onder	leiding	van	hun	gemeentese-
crearis	mee	op	pad	om	aan	de	hand	van	hun	eigen	praktische,	complexe	uitdagingen,	hun	inzichten	en	talenten	te	
ontwikkelen.	Zo	bouwen	we	een	brug	tussen	de	wetenschap	van	de	levende	systemen	en	de	gemeentelijke	be-
stuurs-praktijk	van	elke	dag.	Tijdens	de	CCoCo-Café’s	(Cities	Connecting	on	Complexity)	op	de	donderdagavonden,	
gaan	de	deelnemers	zelf	in	gesprek	met	zowel	nationale	als	international	wetenschappers	of	praktijkmensen	die	
systemisch	opereren,	op	het	vlak	van	‘regenerative	governance’,	‘complexity	leadership’	en	‘missie-gedreven	
vernieuwen’.	Een	verslag	daarvan	wordt	telkens	op	de	website	gezet:	VernieuwendLeiderschap.NL.

In	bijlage	tref	je	de	reflecties	van	de	deelnemende	gemeentesecretarissen	en	de	reflecties	van	het	MT	van	Putten	
en	dat	van	Voerendaal.

Enkele geleerde lessen
-	 	Het	ontwikkelen	van	Vernieuwend	Leiderschap	gebeurt	het	best	in	team-verband.	Het	alleen	leren	kennen	van	

dit	perspectief	kan	tot	veel	frustratie	leiden	omdat	men,	terug	in	de	werksituatie,	voor	elke	complexe	uitdaging	
andere	mogelijkheden	ziet	dan	de	collega’s	(Professor	Teisman	speekt	in	dit	geval	van	het	gevoel	van	de	‘nar’).	

-  Legitimiteit is cruciaal: Het	hebben	van	de	bevoegdheid	om	op	het	niveau	van	het	eco-systeem	te	intervenië-
ren,		is	een	belangrijke	conditio	sine	qua	non	om	vernieuwend	leiderschap	te	ambiëren.	Zonder	dat	de	eindbe-
slissers	deelnemen	aan	de	expeditie	(het	hele	proces	van	samen	anders	denken	en	samen	anders	doen)	of	
zonder	het	commitment	van	de	bestuurders	(als	in	het	voorbeeld	van	Surplus)	heeft	het	wenig	zin	in	te	zetten	
op	vernieuwend	leiderschap.	Overschakelen	naar	een	indirecte	handelingslogica	is	geen	goed	idee	als	je	zelf	in	
de	organisatie	lineair	wordt	afgerekend.	Als	je	dat	toch	wil	proberen,	zorg	dan	dat	je	je	leiding	gevende	mee-
neemt	in	je	denken	en	je	doen;					

-	 	Het	gaat	om	het	ontwikkelen van het menselijk kapitaal (sociale	innovatie),	mensen	in	interactie	met	elkaar	
en	niet	om	het	overdragen	van	kennis	(aan	een	individu).	Het	motto	van	Socrates:	‘Ik	kan	niemand	iets	leren.	Ik	
kan	ze	alleen	maar	aan	het	denken	zetten.’	,	is	hier	zeer	op	zijn	plaats.Trap	dus	ook	zelf	niet	in	de	valkuil	om	
iemand	‘even’	een	ander	wereldbeeld	mee	te	geven.	Het	leren	kennen	van	een	ander	wereldbeeld	vergt	tijd	en	
dialoog.	Net	als	het	proces	van	systemisch	vernieuwen	tijd	kost	om	het	systeem	te	leren	begrijpen	en	om	
anderen	te	betrekken,	zo	kost	ook	het	verwerven	van	een	complementair	wereldbeeld	tijd,	tenminste	als	je	er	
effectiever	wil	door	worden;	
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-  Het middel is meteen ook het doel:	Het	ontwikkelen	van	vernieuwend	leiderschap	gebeurt	via	een	evolutie-	
gerichte	aanpak,	een	proces	van	het	ontwikkelen	van	talenten,	een	proces	van	leren	generatief	interacteren.	
Men	leert	dus	al	doende	de	tools	en	methodes	kennen	die	ook	direct	bruikbaar	zijn	in	de	eigen	complexe		
uitdagingen.	Dat	betekent	dat	tools	en	methodes	die	je	tijdens	een	tweedaagse	leert,	meestal	ook	meteen	in		
de	weken	daarna	op	de	eigen	uitdaging	worden	toegepast	om	voortgang	te	maken	met	het	eigen	proces;

-	 	Al	doende	leren	gebeurt	idealiter	ook	door	meteen	zelf	een	vernieuwings-experiment uit te voeren met 
reflectie-	en	coaching-mogelijkheden.	Door	alleen	maar	te	praten	over	systeem-vernieuwing	leer	je	erg	weinig	
van	de	complexe	realiteit;

-	 	Om	dit	soort	leiderschap	te	ontwikkelen,	moet men er de tijd voor nemen.	Zelfs	in	het	Finse	experiment	
hebben	140	van	de	meest	druk	bezette	topambtenaren	zich	collectief	12	dagen	‘vrij’	gemaakt,	gespreid	over		
8	maanden,	om	deze	training	effectief	te	kunnen	doormaken.	De	genomen	tijd	blijkt	zich	nadien	in veelvoud 
terug te verdienen	doordat	zowel	de	efficiëntie	als	de	effectiviteit	toeneemt	op	alle	plaatsen	waar	men	met	
cmplexiteit	geconfronteerd	wordt;		

-	 	Een	keer	we	durven	uit	de	lineaire,	‘Newtoniaanse	comfortzone’	te	komen,	ontdekken	we	alras,	dat	wat	in	het	
ene	denk-kader	onmogelijk	is,	in	het	andere	denk-kader	heel	evident	is.	Zo	klinkt	het	in	het	mechanische,	
kwantitatieve	wereldbeeld	heel	merkwaardig	dat	men	gelijkijdig	kan	inzetten	op	efficiëntie-	en	effectivi-
teits-winst	terwijl	dat	in	het	organische,	kwalitatieve	wereldbeeld	heel	goed	denkbaar	is.	We	ontdekken	dat	
complexiteit	niet	alleen	met	‘bedreigingen’	komt,	maar	ook	met	echte opportuniteiten voor meer kwaliteit, 
meer menselijkheid.	Zo	valt	het	te	begrijpen	dat	inzetten	op	vernieuwend	leiderschap	in	gemeentes	kan	
leiden	tot	meer	vertrouwen	in	de	overheid.								
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Vernieuwend Leiderschap ‘inburgeren’ 

Vernieuwend	Leiderschap	voor	missie-gedreven	systeem-vernieuwing	biedt	tools,	tactieken	en	strategieën	die	
kunnen	helpen	bij	het	effectiever	aanpakken	van	complexe	uitdagingen.	Daar	waar	hele	systemen	vandaag	de	
dag	vastlopen,	vaak	en	veel	op	onderdelen	geexperimenteerd	wordt,	verdient	de	potentiële	waarde	van	het	
breder	toepassen	van	deze	integrerende	benadering	meer	onderzoek.	Dat	onderzoek	zal	bij	voorkeur	op	het	
gemeentelijke	niveau	plaats	vinden.	Meer	onderzoek	op	gemeentelijk	niveau	zou	enerzijds	de	lokale	democratie	
ten	goede	komen	omdat	de	aanpak	vertrouwen	en	cohesie	bouwt,	en	zou	anderzijds	bekendheid	geven	aan	
een	aanpak	die	vele	actoren	in	de	samenleving	effectiever	kan	maken	in	de	omgang	met	complexiteit.	Immers,	
op	dit	moment	geldt	vooral:	Onbekend	maakt	onbemind.				

Meer	onderzoek	is	nodig	omdat	de	aanpak	zich	op	dit	moment	nog	in	een	vroeg	ontwikkelstadium	bevindt	in	
termen	van	het	hebben	van	een	consistente	definitie	en	toepassing,	goed	geteste	strategieën,	wijdverbreide	
acceptatie	en	aantoonbare	resultaten.	In	eerste	instantie	is	het	van	belang	de	lange	termijn	effecten	in	beeld	
te	brengen	van	de	reeds	lopende	experimenten.	Na	verloop	van	tijd	zijn	er	meer	inspanningen	nodig	om	
Vernieuwend	Leiderschap	breder	te	ontwikkelen	en	toe	te	passen	en	om	de	directe	en	indirecte	effecten	ervan	
te	bestuderen	in	allerlei	contexten.

Op	steeds	meer	fronten	in	de	wereld	is	vernieuwend	leiderschap	aktief,	in	de	engelse	taal	meestal	onder	de	meer	
algemene	noemer	van	Systems	Leadership,	en	worden	hele	eco-systemen	missie-gedreven	vernieuwt,	maar	de	
initiatieven	zijn	niet	altijd	verbonden	met	of	bewust	van	elkaars	bestaan.	Op	vele	plaatsen	wordt	geëxperimen-
teerd	met	vernieuwen	zoals	in	Nederland	met	de	Agenda	Stad.	Die	initiatieven	getuigen	zondermeer	van	veel	
enthousiast	‘doen’,	maar	zouden	soms	aan	effectivieit	kunnen	winnen	met	meer	denken,	meer	kennis	over	
systemisch	denken	en	systemische	aanpakken.	Het	zou	jammer	zijn	dat	veel	van	die	enthousiaste	actie	op	termijn	
niet	effectief	zou	blijken	te	zijn	vanwege	het	tekort	door	de	bocht	gaan	(directe	logica)	qua	denken.		

Natuurlijk	zijn	er	in	heel	de	wereld	wel	instanties	die	met	kennis	van	zaken	aan	systeemvernieuwing	en	overheids-
vernieuwing	werken	zoals	onder	andere	het	Centre	for	Public	Impact	en	ANZOG	in	Australië	en	ook	in	eigen	land	
groeit	het	bewustzijn	voor	de	benodigde	kennis.	Vele		actoren	proberen	het	vernieuwend	vermogen	van	organisa-
ties	en	hele	eco-systemen	te	ontwikkelen	maar	op	de	reguliere	curricula	van	hogescholen	en	universiteiten	
komen	complexiteit	(een	multi-discipinair	wetenschappelijk	kader),	systeemvernieuwing	en	het	wetenschappelijk	
onderbouwd	denken	rond	missie-gedreven	vernieuwen	en	Vernieuwend	Leiderschap	nog	niet	of	slechts	zeer	
beperkt	voor.	Hier	liggen	mooie	kansen	voor	de	Universities	of	Applied	Sciences	met	hun	multi-disciplinaire	
karakter,	zeker	nu	men	recent	ook	aan	deze	kennisinstellingen	kan	promoveren.	

Waarom	ik	denk	dat	hier	mooie	kansen	liggen	voor	de	Universities	of	Applied	Sciences?	Vernieuwend	Leiderschap	
is	geen	theoretische	of	academische	constructie;	het	is	een	strategie	(missiegedreven	systeemvernieuwen)	en	een	
set	van	tactieken	en	talenten	die	moeten	worden	ontwikkeld,	toegepast	en	verfijnd	door	echte	contextuele	
ervaring.	Complexe	uitdagingen	laten	zich	alleen	in	de	praktijk	bestuderen,	in	het	lokale	veld	en	ze	vragen	een	
voldoende	diverse,	kritische	massa	om	de	leereffecten	te	genereren	waar	de	wereld	echt	beter	van	wordt.				

Kortom,	Vernieuwend	Leiderschap	heeft	een	veelbelovend	potentieel	om	de	conventionele,	directe	handelings-
logica	te	nuanceren	met	een	indirecte	systemische	logica:	Van	‘Management	by	Objectives’	naar	‘Leading	by	
Creative	Tension’.	Een	nuancering	die	ons	effectiever	kan	maken	in	de	omgang	met	complexe	uitdagingen.	Maar	
makkelijk	zal	nuanceren	en	effeciever	worden	zeker	niet	zijn.	Daarvoor	is	de	directe	lineaire	logica	te	dominant.	
Zich	openstellen	voor	de	niet-lineaire	systemische	logica	vraagt	maturiteit	en	echte	interesse.	Om	het	naar	
analogie	met	een	vaker	herhaalde	uitspraak	van	Senge	(1999	en	2017)	te	zeggen:	Of	de	samenleving	zich	zal	
ontwikkelen	tot	een	lerende	samenleving,	hangt	in	zeer	belangrijke	mate	af	van	onze	leiders.	Het	zal	enkel	
gebeuren	als	zij	het	belang	ervan	terdege	onderkennen	en	er	vervolgens	consequent	voor	kiezen	en	zelf	naar	
handelen.	Dat	is	voorlopig	nog	niet	massaal	(en	nationaal)	het	geval.	
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Bijlages

Onderstaande	bijlages	verschenen	op	de	website	van	het	A&O	fonds	gemeenten.

-	 Tussentijdse	reflecties	van	de	deelnemende	gemeentesecretarissen

-	 Tussentijdse	reflectie	van	het	MT	van	Putten

-	 Tussentijdse	reflectie	van	het	MT	van	Veldhoven



34

1	februari	2022

Waarom	leergang	Vernieuwend	Leiderschap?
Gemeentesecretarissen	leggen	uit
Leestijd	artikel:	10min

Gemeenten	Veldhoven,	Putten	en	Voerendaal	doen	mee	met	de	leergang	Vernieuwend	Leiderschap	ontwikkeld	
voor	gemeentesecretarissen	en	hun	MT.	De	gemeentesecretarissen	Noud	Bex,	Ferdinand	Contant	en	Chris	
Janssen	vertellen	waarom	ze	met	de	leergang	meedoen	en	wat	ze	ervan	verwachten.	"De	coronacrisis	bood	
nieuwe	kansen	om	op	een	andere	manier	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan".

In	de	afgelopen	jaren	is	er	steeds	meer	oog	voor	de	rol	van	leidinggevenden	bij	veranderprocessen	binnen	de	
gemeentelijke	sector,	omdat	deze	groep	in	feite	de	succesfactoren	bepaalt	van	ingezette	veranderingen.	Hiervoor	
is	nieuw	leiderschap	nodig.	Onder	leiding	van	Dr.	Diane	Nijs	van	Breda	University	of	Applied	Sciences	(BUas),	is	
deze	7-delige	leergang/expeditie	ontwikkeld	voor	gemeentesecretarissen	en	hun	MT.	Lees	meer	over	de	leergang	
zelf	via	de	link	hieronder.

Ferdinand Contant
Gemeentesecretaris	Putten

“Voor	mij	was	dat	een	combinatie	van	factoren.	We	stonden	in	Putten	aan	de	vooravond	
van	verdere	organisatieontwikkeling.	We	willen	die	integraal	benaderen,	dus	niet	alleen	als	
organisatie	maar	ook	in	samenwerking	met	onze	inwoners.	We	willen	ons	ontwikkelen	tot	
een	waardevol	maatschappelijk	partner.

De	coronacrisis	bood	wat	dat	betreft	nieuwe	kansen	om	op	een	andere	manier	met	elkaar	
in	gesprek	te	gaan.	Dat	leverde	mooie	resultaten	op,	bijvoorbeeld	bij	het	omgaan	met	de	
coronamaatregelen	voor	horeca	en	winkels,	maar	ook	bij	de	invoering	van	de	Omgevings-
wet.	De	vraag	is	hoe	we	deze	manier	van	werken	structureel	kunnen	inbedden	in	onze	
werkwijze.	De	leergang	leek	een	mooie	gelegenheid	om	de	lijnen	te	combineren	via	een	
aanpak,	die	de	wetenschap	al	klaar	heeft	liggen	en	die	vraagt	om	implementatie	door	de	
overheid.	Om	dat	samen	met	je	MT-leden	te	kunnen	doen	maakte	het	de	moeite	waard!”

We	willen	ons	ontwikkelen	tot	een	waardevol	maatschappelijk	partner.
Ferdinand Contant, Gemeentesecretaris Putten

Noud Bex
Gemeentesecretaris	Veldhoven

"De	Leergang	Vernieuwend	Leiderschap	sluit	voor	mij	naadloos	aan	bij	wat	ik	beoog	in	
Veldhoven:	Het	verschil	maken	tussen	kijken	en	zien,	een	lerende	cultuur	creëren	en	
vanuit	het	management	en	bestuur	leren	vooruit	kijken.	Veldhoven	staat	voor	de	uitda-
ging	om	een	toekomstbestendige	en	wendbare	organisatie	te	zijn	en	te	blijven.	Dat	gaat	
met vallen en opstaan.

Ik	ben	in	Veldhoven	ingestroomd	op	het	moment	dat	het	de	goede	kant	op	leek	te	gaan	
met	de	coronacrisis.	Niets	bleek	minder	waar	te	zijn.	Wat	volgde	is	toch	wel	een	geman-
keerde	introductie.	Ondanks	en	dankzij	corona	heb	ik	veel	patronen	gezien	die	om	

Waarom heb jij besloten om aan deze leergang mee te doen?



35

Chris Janssen
Gemeentesecretaris	Voerendaal

“De	Voerendaalse	samenleving	is	sterk	in	beweging.	Steeds	vaker	worden	initiatieven	
aangedragen	vanuit	de	verschillende	kernen:	burgerkracht,	zelforganiserende	gemeen-
schappen	en	coöperaties.	Mooie	ontwikkelingen	maar	soms	ook	tegengesteld	of	juist	
overtreffend	aan	bestuurlijke	ambities.

Vanuit	de	organisatievisie	van	Voerendaal	willen	we	de	kracht	van	de	gemeenschappen	
benutten	met	daarbij	oog	voor	elkaar	en	voor	de	kwaliteit	van	de	ontwikkeling.	Maar	hoe	
doe	je	dat	en	kies	je	daarbij	voor	one	size	fits	all?

Deze	perspectieven	maken	dat	meerdere	invalshoeken	nodig	zijn	om	samen	met	de	
samenleving	te	werken	aan	de	toekomst.	Een	toekomst	die	niet	eendimensionaal	is,	maar	
waar	dialoog	leidt	tot	betere	resultaten.	Hiervoor	zijn	we	in	Voerendaal	op	zoek	naar	
nieuwe	handvatten	die	passen	bij	de	verschillende	rollen,	die	de	gemeente	heeft.

Vanuit	de	organisatievisie	van	Voerendaal	willen	we	de	kracht	van	de	gemeenschappen	
benutten	met	daarbij	oog	voor	elkaar	en	voor	de	kwaliteit	van	de	ontwikkeling.
Chris Janssen, Gemeentesecretaris Voerendaal

aandacht	vragen.	Het	gaat	niet	zozeer	om	de	vraag	wat	goed	of	fout	is.	Je	wordt	immers	
geconfronteerd	met	geaccepteerd	gedrag	in	een	organisatie.	Zo	van	zo	doen	we	dat	hier	
nu	eenmaal.	Ik	miste	de	urgentie	om	te	reflecteren	en	te	leren	op	de	overheersende	waan	
van	de	dag.

De	Leergang	Vernieuwend	Leiderschap	geeft	echt	een	nieuwe	impuls	als	het	gaat	om	de	
vraag	hoe	wij	met	de	steeds	groter	wordende	complexiteit	omgaan.	Ik	heb	ook	besloten	
om	deel	te	nemen	aan	de	leergang,	omdat	ik	merkte	dat	in	Veldhoven	letterlijk	geen	tijd	
meer	werd	genomen	om	te	leren.	Zelfs	tot	op	het	hoogste	niveau.	Dat	heeft	uiteraard	ook	
zijn	effect	gehad	op	de	organisatie	als	geheel.	Als	de	leiders	al	geen	lerende	attitude	
aannemen,	wat	denk	je	dan	te	kunnen	verwachten	van	je	medewerkers?	Eigenlijk	verschaf	
ik	mijzelf	en	mijn	collega’s	van	het	managementteam	de	ruimte	om	te	leren	en	bovenal	
een	inhoudelijke	invulling	die	een	gewenst	nieuw	licht	werpt	op	modern	en	duurzaam	
leiderschap."

Als	de	leiders	al	geen	lerende	attitude	aannemen,	wat	denk	je	dan	te	kunnen	verwachten	
van	je	medewerkers?
Noud Bex, Gemeentesecretaris Veldhoven



36

Wat zijn je verwachtingen van deze leergang?

Ferdinand Contant Gemeentesecretaris Putten
“Mijn	verwachting	is	dat	we	na	deze	leergang	als	gemeentelijke	overheid	complexe	vraagstukken	systemisch	
kunnen	benaderen,	waardoor	we	vooral	maatschappelijk	meerwaarde	én	draagvlak	genereren.	Door	deze	
leergang	als	MT	te	volgen,	verwacht	ik	dat	we	veel	beter	in	staat	zijn	om	dit	gezamenlijk	te	doen.	We	creëren	
immers	met	elkaar	dezelfde	taal	op	dit	vlak.”

Noud Bex Gemeentesecretaris Veldhoven
“Ik	verwacht	dat	de	leergang	een	stimulans	is	voor	en	een	wezenlijke	bijdrage	levert	aan	een	continu	en	generatief	
leerproces	van	het	Veldhovense	MT,	maar	belangrijker	nog	voor	de	hele	organisatie.	Voor	de	gemeente	ligt	er	
natuurlijk	ook	een	uitdaging	om	de	bestuurlijke	sleutelfiguren	mee	te	nemen	in	de	inzichten	die	wij	opdoen.	
Juist	in	de	noodzakelijke	wisselwerking	tussen	bestuur	en	organisatie	en	in	het	bijzonder	de	Veldhovense	gemeen-
schap	is	het	heel	belangrijk	om	een	zo	gemeenschappelijk	mogelijk	vocabulaire	te	ontwikkelen	en	hanteren.	
De	taal	bepaalt	wat	je	ziet.	We	begeven	ons	letterlijk	in	het	oog	van	de	orkaan;	een	nieuwe	realiteit.	Wij	worden	
door	de	leergang	geholpen	om	daarin	voorop	te	gaan	en	een	daarbij	passende	leiderschapsstijl	te	ontwikkelen.
Ik	verwacht	dat	de	leergang	een	katalysator	is	voor	het	omdenken	[...].

Chris Janssen Gemeentesecretaris Voerendaal
“De	verwachting	is	vooral	dat	we	inspiratie	ophalen:	inspiratie	van	andere	gemeenten	en	vanuit	diverse	in-
vals-hoeken	om	de	uitdagingen	van	nu	aan	te	kunnen	gaan.	Soms	vraagt	het	een	andere	mindset,	soms	een	
andere	kijk	op	de	wereld	en	soms	een	andere	vorm	van	samenwerking.	Daarop	willen	we	geïnspireerd	raken	en	
ervaringen	kunnen	delen	vanuit	het	perspectief	dat	iedere	ervaring	bijdraagt	aan	meer	kwaliteit.”

Kun je al iets zeggen over je eerste ervaringen?

Ferdinand Contant Gemeentesecretaris Putten
“Het	mooie	van	deze	expeditie	vind	ik	het	belang	van	waarderen	en	voortbouwen	op	wat	als	waardevol	wordt	
ervaren.	Dat	appelleert	ook	aan	het	begrip	waarderend	vernieuwen,	dat	goed	bruikbaar	is	bij	de	benadering	van	
complexe	vraagstukken.	Door	ook	in	de	praktijk	te	kijken	en	te	vragen	naar	wat	er	goed	gaat	en	goed	werkt,	
ontstaat	er	een	focus	op	positieve	ontwikkeling.	Een	tweede	ervaring	is	dat	we	als	overheid	nog	vaak	in	oplossin-
gen	denken	en	met	de	-volgens	ons-	beste	naar	buiten	treden.	Daarmee	wordt	in	een	aantal	gevallen	al	op	
voorhand	weerstand	en	verzet	georganiseerd.	Door	helder	te	communiceren	wat	het	probleem	is,	hoe	we	
daarmee	denken	om	te	gaan	en	anderen	uitnodigen	om	daarover	mee	te	denken	en	betere	oplossingen	aan	te	
dragen,	ontstaat	er	een	andere	dynamiek”

Noud Bex Gemeentesecretaris Veldhoven
"De	tijd	vliegt	en	we	hebben	er	als	gezamenlijke	MT’s	van	Putten,	Voerendaal	en	Veldhoven	inmiddels	drie	twee-
daagse	op	zitten.	Het	zijn	intensieve	en	uiterst	leerzame	dagen,	waarbij	in	goede	gesprekken	met	elkaar	en	
toonaangevende	wetenschappers	van	internationale	allure	veel	vensters	worden	geopend.	Ik	heb	ervaren	dat	
het	mijn	collega’s	en	mijzelf	leergierig	maakt.	Het	is	best	confronterend	om	te	ervaren	hoe	dominant	ons	
lineaire	denken	over	vraagstukken	en	oplossingen	is.	Ik	heb	ervaren	dat	ik,	nog	meer	dan	voorheen,	volstrekt	
anders	en	kritischer	naar	het	onderscheid	tussen	moeilijke	en	complexe	vraagstukken	kijk.

Het	zijn	intensieve	en	uiterst	leerzame	dagen,	waarbij	in	goede	gesprekken	met	elkaar	en	toonaangevende	
wetenschappers	van	internationale	allure	veel	vensters	worden	geopend.

Chris Janssen Gemeentesecretaris Voerendaal
“De	eerste	ervaringen	leren	dat	er	een	wereld	te	winnen	is	hoe	gemeenten	in	interactie	zijn	met	hun	omgeving.	
Vanuit	diverse	landen	zijn	goede	voorbeelden	gedeeld	over	hoe	overheden	vanuit	een	kwaliteitsfocus	aan	de	
slag	zijn:	sommige	van	deze	voorbeelden	zijn	verrassend,	sommige	herkenbaar.	Daarnaast	is	het	prettig	om	
met	collega-gemeentes	nieuwe	perspectieven	te	verkennen	en	tegelijkertijd	te	werken	aan	de	teamgeest	van	
het	eigen	MT.”
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23	februari	2022

"Durf	een	ander	het	beter	te	laten	weten"
MT	Putten	over	Leergang	Vernieuwend	Leiderschap
Leestijd	artikel:	5min	

Het	MT	van	de	gemeente	Putten	is	één	van	de	drie	MT’s	die	meedoet	aan	de	leergang	voor	Vernieuwend	Leider-
schap.	Wat	vinden	de	deelnemers	tot	nu	toe	van	de	leergang	en	welke	inzichten	levert	het	op?	“De	grootste	
meerwaarde	voor	mij	is	toch	wel	dat	we	als	organisatie	meer	verbinden	met	onze	inwoners,	ook	of	juist	in	heel	
complexe	vraagstukken",	zegt	gemeentesecretaris	Ferdinand	Contant.

"Eén	van	de	inzichten	is	dat	onze	missie	-we	willen	ons	ontwikkelen	tot	een	waardevol	maatschappelijk	partner-	
toch	nog	intern	gericht	is.	We	zetten	nu	in	op	Partners	in	Putten:	daarmee	is	iedereen	uitgenodigd	om	mee	te	
doen!	Een	ander	inzicht	is	dat	er	eigenlijk	altijd	al	wel	mooie	zaken	spelen,	die	de	moeite	waard	zijn	om	te	omar-
men	en	samen	te	vergroten.”

Durf	een	ander	het	beter	te	laten	weten
Professor Geert Teisman, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
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Ontdekken van blinde vlekken en zwarte gaten
Hein	Vinke:	“Elke	dag	van	de	leergang	heb	ik	verschillende	inzichten	en	ervaringen	
opgedaan.	Dit	varieert	van	bevestiging	dat	je	op	onderdelen	op	de	goede	weg	bent	tot	
het	ontdekken	van	blinde	vlekken	of	zelfs	zwarte	gaten	in	kennis	en	vaardigheid.	Wan-
neer	je	met	complexe	vraagstukken	aan	de	slag	bent	is	het	belangrijk	om	het	systeem	
waarin	het	vraagstuk	zich	ontwikkelt	te	leren	kennen	en	doorgronden.	Wees	je	bewust	
van	jouw	positie	en	invloed	in	je	netwerk	en	zet	in	op	onderhouden	en	uitbouwen	van	
dat	netwerk.”

“Voor	mij	is	wel	het	belangrijkste	inzicht	dat	complexe	vraagstukken	anders	kunnen	
worden	aangepakt”,	vult	Gerard	Maaskant	aan.	Hij	wil	niet	meer	met	panklare	oplossin-
gen	komen,	maar	in	gesprek	gaan	om	samen	verder	te	komen	en	zo	veranderingen	te	
bewerkstelligen.

Adile	Aslan	legt	hierin	de	verbinding	met	de	praktijk:	“Vanuit	de	aangereikte	inzichten	
probeer	ik	de	dialoog	aan	te	gaan	met	de	medewerkers.	Ik	pas	bijvoorbeeld	de	D4	
methode	toe	bij	de	afdelingsoverleggen.	De	input	van	de	medewerkers	is	opgenomen	in	
het	afdelingsplan.	Maar	ook	in	de	dialoog	met	onze	inwoners	of	partners	kijk	ik	niet	
vanuit	klachten	maar	meer	vanuit	wat	ons	verbindt.	Dat	is	effectief.“
 
Voor	mij	is	wel	het	belangrijkste	inzicht	dat	complexe	vraagstukken	anders	kunnen	
worden	aangepakt.
Gerard Maaskant, Afdelingsmanager Dienstverlening

Laat belanghebbenden oplossingen aandragen
Voor	Hein	Vinke	is	de	grootste	eye-opener	tot	nu	toe	vooral	de	quote	van	professor	
Geert	Teisman:	“Durf	een	ander	het	beter	te	laten	weten”	bij	zijn	lezing	over	het	maken	van	
attractief	beleid.	“Bij	mijn	afdeling	zijn	we	erg	goed	in	het	maken	van	ontwerpen	voor	
bijvoorbeeld	wegreconstructies.	Daarbij	houden	we	rekening	met	de	belangen	die	we	in	
beeld	hebben.	Wij	bedenken	vanuit	onze	deskundigheid	oplossingen	voor	problemen,	
zoals	bijvoorbeeld	het	organiseren	van	een	wegafsluiting	tijdens	de	uitvoering.	Regelmatig	
ontstaat	er	bij	belanghebbenden	weerstand	tegen	wat	wij	voor	ze	bedacht	hebben.
Waar	ik	graag	mee	aan	de	slag	wil	is	dat	wij	onze	kennis	beschikbaar	stellen	en	we	onze	
belanghebbenden	oplossingen	laten	aandragen,	die	wij	vervolgens	voor	ze	uitwerken.	
Mijn	overtuiging	is	dat	er	dan	veel	meer	mogelijke	én	betere	oplossingen	komen	en	in	
ieder	geval	met	veel	meer	draagvlak.”
 
Regelmatig	ontstaat	er	bij	belanghebbenden	weerstand	tegen	wat	wij	voor	ze	bedacht	hebben.
Hein Vinke, Afdelingsmanager Ruimte

Adile	Aslan,	manager	Samenleving,	haalde	uit	de	lezing	van	professor	Geert	Teisman	de	
suggestie	het	beleid	van	achter	naar	voren	vorm	te	geven	(keten	denken)	en	op	effecten	te	
sturen	in	plaats	van	op	kille	cijfers.	Maar	ook	in	plaats	van	klachten	naar	krachten	te	kijken,	
die	kunnen	bijdragen	in	het	oplossen	van	complexe	vraagstukken.	Zo	zijn	de	bijdragen	van	
partners	en	inwoners	zeer	essentieel	voor	het	bereiken	van	effect.

Gerard	Maaskant	zet	in	op	het	betrekken	en	waarderen	van	wat	al	goed	is	of	goed	gaat	en	
om	dat	ook	uit	te	spreken	richting	inwoners	en	bedrijven	waarvoor	wij	werken.	“Dat	
betrekken	en	waarderen	heeft	ook	duidelijk	een	interne	spits:	bij	veranderingen	inzake	de	
interne	bedrijfsvoeringsprocessen	zal	mijn	afdeling	(Dienstverlening,	red.)	dit	ook	steeds	
voor	ogen	moeten	houden.”
 
Zo	zijn	de	bijdragen	van	partners	en	inwoners	zeer	essentieel	voor	het	bereiken	van	effect.
Adile Aslan, Manager Samenleving
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Minder sturen, meer begeleiden
De	drie	afdelingsmanagers	zien	hun	rol	vooral	in	het	begeleiden	en	faciliteren	van	medewerkers	in	plaats	van	
sturen.	Dat	proberen	ze	te	doen	door	anderen	ruimte	te	geven	om	zelf	initiatief	te	nemen	en	bij	uitdagingen	om	
zelf	oplossingen	te	zoeken.	Daarbij	kunnen	ze	als	manager	wel	een	horizon	schetsen,	maar	willen	ze	geen	stip	
zetten.

De	kracht	van	de	groep	(de	afdeling,	de	organisatie,	de	omgeving)	is	om	samen	de	weg	richting	de	horizon	te	
vinden.	In	de	praktijk	krijgt	dat	nu	al	vertaling	bij	veranderingen	in	de	bedrijfsvoeringsprocessen,	het	omgaan	
met	de	workload	in	relatie	tot	formatie	en	het	proces	rond	het	meerjarenplan	Samenleving,	dat	samen	met	
maatschappelijk	partners	en	inwoners	wordt	vormgegeven.

MT denkt bewuster na
De	MT-leden	zijn	het	erover	eens	dat	er	veel	bewuster	wordt	nagedacht	of	een	vraagstuk	gecompliceerd	of	
complex	is.	Als	dat	laatste	aan	de	orde	is,	krijgt	dat	ook	een	andere	benadering	dan	de	lineaire	aanpak,	die	vaak	
behulpzaam	is	bij	gecompliceerde	vraagstukken.	Daarnaast	wordt	er	steeds	meer	aangesloten	bij	positief	
gewaardeerde	kenmerken	die	er	al	zijn	en	daarop	voortgebouwd:	waarderend	vernieuwen.

Wat	bij	deze	leergang	ook	anders	is,	is	dat	de	inhoud	daarvan	niet	exclusief	voor	de	managers	is:	ook	medewer-
kers	die	in	deze	benadering	interesse	hebben,	kunnen	deze	op	onderdelen	volgen	en	meemaken.	Zo	spreken	
meer	mensen	in	de	organisatie	dezelfde	taal	en	dat	maakt	de	spin	off	van	de	expeditie	groter.

Leergang geeft concrete handvatten
Voor	Adile	Aslan	is	het	perspectief	van	de	expeditie	dat	zij	concrete	handvatten	krijgt	om	te	bewerkstelligen	dat	zij	
zaken	durft	los	te	laten	en	tegelijkertijd	ook	aan	bewoners	en	organisaties	ruimte	wil	bieden	om	veranderingen	te	
bewerkstelligen.

Gerard	Maaskant	geeft	aan	dat	de	verbinding	tussen	gemeentelijke	organisatie	en	samenleving	voorop	moet	
staan.	Complexe	vraagstukken	lenen	zich	daarvoor	bij	uitstek	door	deze	niet	vooraf	dicht	te	timmeren.	Juist	door	
mensen	erbij	te	betrekken,	samen	te	experimenteren	en	te	zoeken	naar	richtingen	op	basis	van	wat	er	al	goed	
gaat,	is	er	veel	kracht	te	ontwikkelen.

Hein	Vinke	vat	het	als	volgt	samen:	“werk	en	denk	vanuit	waardering,	benut	de	denkkracht	van	de	menigte,	
koester	diversiteit,	laat	de	controle	los	en	geef	begeleiding.”	Ferdinand	Contant	kan	niet	anders	dan	hiermee	
instemmen:	“Dat	is	waar	Partners	in	Putten	voor	staat!”

Werk	en	denk	vanuit	waardering,	benut	de	denkkracht	van	de	menigte,	koester	diversiteit,	laat	de	controle	los	en	
geef	begeleiding.
Hein Vinke
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28	maart	2022

"We	komen	op	een	nieuw	bewust	niveau"
MT	Veldhoven	over	Leergang	Vernieuwend	Leiderschap
Leestijd	artikel:	3min	

Bij	de	start	van	leergang	Vernieuwend	Leiderschap	besluit	de	gemeente	Veldhoven	om	samen	als	MT	deel	te	
nemen	en	daar	zijn	ze	nu	erg	blij	mee.	"De	opgedane	inzichten	kunnen	alleen	tot	échte	verandering	leiden	
wanneer	je	gezamenlijk	deze	inzichten	deelt".

De	gemeentesecretaris	Noud	Bex,	de	afdelingshoofden	Eric	Bergmeester	(Regie	en	Ontwikkeling),	Jim	van	Tol	
(Beheer	en	Realisatie),	Pieternel	van	Dijk	(Facilitair	Bedrijf),	Ruud	Janse	(Advies	en	Onder-
steuning)	en	Wendy	Depre	(Mens	en	Omgeving)	en	concerncontroller	Ingrid	Smabers,	
starten	de	leergang	in	oktober	2021.	"De	eerste	tweedaagse	was	direct	raak.	Bewust	het	
verschil	maken	tussen	moeilijke	en	complexe	vraagstukken	opende	ieders	ogen".

Ik	vind	het	fijn	dat	we	de	verworven	inzichten	met	elkaar	bespreken	en	dat	we	als	
individu,	team	en	MT	hier	tijd	voor	vrijmaken.
Pieternel van Dijk, Facilitair Bedrijf

Moeilijk en complex
"Voor	een	buitenstaander	lijken	moeilijk	en	complex	misschien	synoniemen	maar	na	alle	toegelichte	wetenschap-
pelijke	perspectieven	van	Dr.	Diane	Nijs	(Breda	University	of	Applied	Sciences	(BUas)	en	een	middag	vol	goede	
gesprekken	hierover	en	een	paar	CCoCo-cafés	met	Prof.	Geyer,	Dr.	Toby	Lowe	en	Dr.	Catherine	Hobbs,	zijn	wij	
daar	anders	over	gaan	denken".	Bekijk	de	lezingen	van	de	CCoCo-cafés	via	de	knop	lees	meer	terug.

Meer bewust
"Je	zou	kunnen	beargumenteren	dat	een	groot	gedeelte	van	de	Leergang	bestaande	inzichten	zijn	en	dat	we	ook	
al	ervaring	en	kennis	bezitten	over	de	onderwerpen	die	voorbij	komen.	Maar	de	kracht	zit	in	het	feit	dat	we	als	MT	
op	een	meer	bewust	niveau	komen.	Ook	is	de	combinatie	van	alle	verschillende	perspectieven	op	oplossingen	
nieuw	terrein.

Vooral	het	sparren	met	de	MT’s	van	de	gemeenten	Putten	en	Voerendaal	was	erg	inzichtelijk.	In	ons	hectische	
bestaan	is	de	tijd	krijgen	om	met	het	MT	actuele	thema’s	eens	goed	door	te	denken,	een	grote	plus".
Een	einddoel	hoeft	niet	vast	te	staan	(liever	niet	zelfs),	een	richting	is	voldoende.
Noud Bex, gemeentesecretaris Veldhoven
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CCoCo-cafés zijn waardevolle avonden
"De	CCoCo-cafés	ervaren	wij	als	waardevolle	avonden.	Nationale	en	internationale	deskundigen	gaan	met	ons	
als	MT	in	gesprek.	Door	verschillende	invalshoeken	van	de	sprekers	en	de	inbreng	van	de	drie	gemeenten	te	
bundelen,	ontstaat	er	een	nieuw	handelingsperspectief.

Nu,	halverwege	deze	leergang,	zijn	we	diverse	inzichten	en	ervaringen	rijker,	zoals:	een	einddoel	hoeft	niet	vast	
te	staan	(liever	niet	zelfs),	een	richting	is	voldoende".

Als	organisatie	zijn	we	actief	de	uitdaging	aangegaan	om	een	toekomstbestendige	en	wendbare	organisatie	te	
zijn	en	te	gaan	blijven.		
MT, Gemeente Veldhoven

Nieuwe oplossingen
"Door	de	leergang	zijn	we	sommige	zaken	al	anders	gaan	aanpakken	en	maken	we	steeds	vaker	andere	keuzes	
dan	voorheen.	We	bekijken	vraagstukken	door	andere	brillen	en	gaan	bewuster	om	met	het	verkennen	van	
andere	manieren	om	oplossingen	te	vinden.

We	zijn	een	MT	met	heel	uiteenlopende	persoonlijkheden	en	divers	in	ervaring	en	opleiding.	Het	met	elkaar	
bespreken	van	onze	inzichten	verdiept	voor	ieder	van	ons	deze	leergang.	We	willen	meer	experimenten	in	onze	
gemeente.	We	zien	nu	het	belang	van	het	voeren	van	Het	goede	gesprek,	het	hoorbaar	maken	van	de	stille	
meerderheid	in	de	organisatie	en	het	willen	blijven	leren	als	individu,	team	en	organisatie.	Hiervoor	moet	als	
MT	ook	echt	tijd	voor	vrij	gemaakt	worden.

Als	MT	nemen	we	tijd	om	met	elkaar	het	gesprek	hierover	te	voeren	en	de	Leergang	staat	nu	steevast	op	de	
wekelijkse	agenda.	Dit	draagt	bij	aan	onze	teamvorming	en	leidt	tot	nieuwe	oplossingen".

Wij	kijken	uit	naar	de	komende	bijeenkomsten	van	de	Leergang	zodat	we	de	vernieuwde	blik	blijvend	
kunnen	richten	op	de	vraagstukken	van	vandaag	en	de	toekomst!			
MT, Gemeente Veldhoven
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