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1. Wat ik ga onderzoeken 

 

1.1 Mijn praktijk 

 

Ik ben werkzaam als docent bij de opleiding Bachelor Verpleegkunde (BVpk) van de 

Hogeschool. Hier worden studenten in vier jaar worden opgeleid tot verpleegkundige 

kwalificatieniveau 5. Deze opleiding maakt onderdeel uit van het Instituut Verpleegkundige 

Studies (IVS) waar ook de opleiding Management in de Zorg (MIZ) en de Bachelor Medische 

Hulpverlening (BMH) onder vallen. IVS maakt onderdeel uit van de Faculteit 

Gezondheidszorg, een van de zes faculteiten van de hogeschool. Binnen de opleiding zie ik 

het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee wij ons dagelijks inspannen om goed 

onderwijs te realiseren voor onze studenten. Dit doen we vanuit verschillende functies: de 

een als docent, de ander vanuit een management- of ondersteunende functie. Iedereen 

werkt hard, in de eerste plaats om onze studenten goed onderwijs te geven maar ook door 

de opleiding naar buiten toe te profileren en zorg te dragen voor een goede relatie met de 

werkpraktijk. Daarnaast wordt er onderzoek verricht om de kwaliteit van het onderwijs en 

de zorg te verbeteren. De hogeschool is een grote organisatie en telt 3500 werknemers, 

36500 studenten en is verdeeld in zes faculteiten. De Hogeschool is een kennisorganisatie en 

stelt in zijn missie: ‘Door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en 

professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. 

Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, 

rechtvaardige en duurzame samenleving.’ 

 

Binnen de hogeschool werken we met zelf-organiserende teams. Het doel van deze zelf-

organiserende teams is dat docenten gezamenlijk regie voeren én verantwoordelijkheid 

nemen over hun werk. De grondgedachte van het programma is: ‘Alleen een team kan - in 

samenspraak met studenten - het onderwijs en onderzoek of de ondersteuning vormgeven 

en uitvoeren. Teamleden verdelen de taken, organiseren de onderlinge feedback, helpen 

elkaar om beter te worden en leggen verantwoording af. Deze manier van werken moet 

leiden tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs en tot een grotere tevredenheid 

onder docenten en studenten.’ Het belang hiervan wordt nogmaals benadrukt in de 

strategische koers van de hogeschool voor 2020 waar partnerschap aangemerkt wordt als 

het centrale begrip van de besturingsfilosofie van de hogeschool: ‘Taken, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden en eigenaarschap liggen daar in de organisatie waar optimaal 

invloed kan worden uitgeoefend op het uitvoeringsproces en het resultaat daarvan. Co-

creatie, vakmanschap, leiderschap en vertrouwen zijn hierbij leidende principes.1.’ Binnen de 

opleiding verpleegkunde werken wij met zelf-organiserende focusteams.  Elk team heeft de 

verantwoordelijkheid voor een specifiek inhoudelijk deel van het onderwijs. Docenten 

                                                        
1Uit: Strategische Koers 2020, februari 2014. 
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worden ingedeeld in een focusteam door het management op basis van voorkeur en 

expertise. Zelf maak ik onderdeel uit van het focusteam vaardigheden. Het is in vergelijking 

met andere teams een groot team, dat bestaat uit 12 docenten. Wij zijn verantwoordelijk 

voor het vormgeven en het bewaken van de kwaliteit van het vaardigheidsonderwijs, dat 

bestaat uit zowel verpleegtechnische - als communicatieve vaardigheden. 

 

Werken in een complexe maatschappelijke context 

Het werken met zelf organiserende teams kan worden gezien als een illustratie voor het 

transitieproces in onderwijs en samenleving waar wij als hogeschool onderdeel van zijn. 

Volgens Donkers (2015) bevinden wij ons heden ten dagen in een uiterst dynamische en 

complexe maatschappelijke context. Nationaal en mondiaal voltrekken zich ingrijpende 

veranderingen op technologisch, economisch, sociaal, cultureel en politiek gebied. Deze 

ontwikkelingen vragen om een andere manier van denken over veranderen dan gebruikelijk, 

om een nieuw concept van professionaliteit en een andere kijk op organisatieverandering. 

De verandering die men binnen mijn organisatie met de invoering van de zelforganiserende 

teams wil realiseren, kan gezien worden als een poging om een andere manier van werken 

te introduceren die gericht is op de zelfregie van student, professional en organisatie.  

 

1.2 De opdracht 

 

De invoering van de zelforganiserende teams zie ik persoonlijk als een positieve verandering. 

Uit gesprekken met collega docenten blijkt dat zij verlangen naar meer professionele ruimte 

en het management geeft aan deze graag te geven, zij stimuleert de docenten om meer 

eigenaarschap nemen over hun werk. Toch blijkt dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig 

gerealiseerd. Voor deze opdracht wil ik het zelfregulerend vermogen van mijzelf 

onderzoeken. Zowel in mijn rol als docent als in mijn functioneren binnen de organisatie. Ik 

maak hierbij gebruik van de negen basisprocessen van veranderen (Donkers, 2015). Het 

veranderen van de omgeving gaat in principe altijd samen met de bekwaamheid tot het 

veranderen van onszelf. Donkers (2015) zegt hierover: “Elke veranderingsactiviteit heeft 

betrekking op de veranderaar zelf. Het is deze persoon die de gewenste wijzigingen in de 

omgeving moet aanbrengen. Dat vraagt per definitie om zelfbeïnvloeding” (Donkers, 2015, 

p.14). Deze persoonlijke component wordt nogal eens vergeten. De onderzoeker moet 

echter ook altijd zichzelf mee onderzoeken. Hij staat immers in interactie met andere 

menselijke subjecten die hij niet kan behandelen als louter dingen buiten zichzelf (Donkers, 

2015). Ik kies er daarom voor om in deze opdracht mijn functioneren als docent in de 

organisatie kritisch te onderzoeken. Ik kies er bewust voor om mijn gehele functioneren te 

onderzoeken en niet één bepaald aspect. Ik wil antwoorden vinden op de vraag hoe het 

zelfregulerend vermogen in zijn totaliteit bij mijzelf versterkt kan worden. Tot slot hoop ik 

dat ik met de uitkomsten van deze analyse ook inzicht krijg over hoe het zelfregulerend 

vermogen van mijn collega’s kan worden versterkt.  
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2. Analyse van het zelfregulerend vermogen 

 

2.1 Inleiding 

 

In mijn onderzoeksopvatting ga ik uit van een voorlopige, door maatschappelijke 

ontwikkelingen bepaalde werkelijkheid, waarbij objectiviteit niet bestaat. 

Wetenschapsfilosofisch wordt dit betiteld als het sociaal constructionisme. Het gaat om de 

zienswijze dat mensen hun eigen realiteit construeren op basis van wat ze ervaren en op 

basis van die constructie handelen (Boonstra & de Caluwe, 2006). Omdat iedere situatie 

anders is en ieder mens zijn eigen waarheid construeert , bestaat dé waarheid niet en is 

waarheid altijd meerstemmig. Weick (1995) merkt in dit verband dan ook op dat je niet 

buiten je eigen systeem kunt denken en dat daardoor de werkelijkheid altijd subjectief is 

(Weick, 1995). De manier waarop we naar de werkelijkheid kijken zegt iets over de manier 

waarop we de werkelijkheid kunnen leren kennen.  

 

Ik deel daarom de visie van Donkers (2015) die vanuit een mensgerichte systeemvisie 

naarhet veranderkundig handelen van individuen, groepen en organisaties kijkt. Cruciaal in 

het systemisch handelingsdenken is de notie van zelforganisering of zelfregulering. In een 

sociaal-constructieve visie op systemen is de erkenning van de wederkerige beïnvloeding 

tussen actoren en systeem het basisprincipe van haar theorievorming. Vertaald naar het 

thema van zelforganisering betekent dit dat zelforganisering de combinatie is van een 

subjectief proces van zelfsturen en een objectief verlopend afstemmingsproces in gedrag en 

maatschappij. Organisaties worden niet alleen door de omgeving beïnvloed; ze beïnvloeden 

op hun beurt ook weer die maatschappelijke omgeving. Beide bewegingen horen bij elkaar. 

In handelingstermen gesproken, moet de zelfsturing van de betrokkenen op deze 

omgevingscondities worden afgestemd. In de sociaal-constructieve visie op complexiteit, zijn 

de organisatieleden geen marionetten die helemaal door systemische processen worden 

bepaald. Op hun beurt beïnvloeden individuen en collectieven de verhoudingen binnen en 

buiten de organisatie in een bewust en onbewust door hen gewenste richting. In het zichzelf 

sturen stemmen ze af op de maatschappelijke en ecologische omgeving. Dit gebeurt in 

talrijke wisselende netwerken in en rond de organisaties.  

 

Dit werkt Donkers (2015)uit in zijn driewereldenmodel van denken over veranderen. We 

zien dan dat het gedrag van individuen en sociale verbanden allereerst kan worden gezien 

als een (meta)cognitief proces van sturen van en afstemmen op zichzelf en de omgeving. 

Zelforganisatie is te begrijpen als een capaciteit om het eigen interne systeem en de 

omgeving te beïnvloeden zodat deze beter op elkaar zijn afgestemd. Het is een op 

afstemming gerichte vorm van zelfsturing. De zelforganisatie gebeurt spontaan en wordt 

nooit volledig door doelbewuste actie of tevoren vastgelegde plannen van 

veranderkundigen bepaald. Op de talrijke zichzelf organiserende processen in individu en 

maatschappij moeten veranderaars bewust of onbewust hun handelen afstemmen, willen ze 
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effectief zijn. Donkers (2015) formuleert negen basiscompetenties van veranderen die allen 

gericht zijn op de versterking van het zelfregulerend vermogen van individuen en sociale 

verbanden in een complexe context. Deze basiscompetenties dienen als een reflectiekader 

waarmee kritisch kan worden gekeken naar het handelingsvermogen van individuen, 

groepen en organisaties. 

 

Per basiscompetentie ga ik in op de volgende punten: 

a. Beschrijf ik twee sterke punten en twee zwakke punten in het functioneren.  

b. Illustreer ik één sterk of zwak punt met een duidelijke voorbeeldsituatie.  

c. Beschrijf en onderbouw ik één advies dat ik de organisatie of mijzelf zou kunnen 

geven ter   versterking van het zelfregulerend vermogen.  

 

2.2 Het driewereldenschema van veranderen 

 

 

 

Vanuit het driewereldenschema gezien betekent veranderkundig handelen een praktische 

en theoretische verstrengeling van drie hoofdbenaderingen, zo werkt Donkers (2015) uit in 

zijn boek: Zelfregie terug in het werk, een inspirerend concept van professionaliteit en 

organisatieontwikkeling: 

Bezien we veranderen vanuit gedrag, dan ligt in een sociaal constructivistische visie het 

accent op het (meta) cognitief handelingsvermogen van mens en organisatie. Het verwijst 

naar het brein van mensen. Dat brein is een complex zelf-regulatief handelingssysteem 

waarmee betrokkenen op (meta) cognitief niveau met elkaar in staat zijn om situaties en de 

eigen invloedsmogelijkheden  adequaat in te schatten, om kritisch met elkaar te reflecteren 

op de doelrichting in het handelen en vanuit daar te komen tot gedeelde waarde en om op 

basis van die kritische reflectie doelmatig te leren handelen. De hersenen zijn een betekenis 

gevend, levend menselijk system dat in staat is tot zelfregulatie: tot zelfonderzoek, 

zelfevaluatie, zelfbeoordeling, zelfreactie en betekenisgeving in afstemming op persoon-en-

omgeving. Zo bezien kunnen we de vraag stellen: hoe zelfregulatief ben ik en zijn wij als 

gezin, sociaal netwerk of organisatie in het realiseren van onze eigen doelen, waarden of 

missie. Dit proces verloopt voor ene groot deel onbewust en verwijst niet alleen naar 
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geplande, maar ook naar impliciete veranderkennis. 

 

Bezien we veranderen vanuit de persoon, dan gaat het om aandacht voor de dynamische 

binnenwereld van de personen zoals die zichzelf organiseren in interacties met hun 

omgeving tot een samenhangend geheel met een eigen identiteit. Het accent ligt dan op 

persoonsgerichte theorieën. Als het gaat om organisaties spreekt Rob van Es (2009) hier van 

de onderstroom van organiseren. Volgens Senge en Scharner in Donkers (2015) is hier 

nauwelijks aandacht voor in organisatieveranderkunde. Het accent op de persoonlijke 

handelingsbekwaamheid vraagt om de ontwikkeling van ervaringsbekwame en warme 

sociale netwerken waarin aandacht is voor de hele persoon in zijn maatschappelijke context. 

Vanuit een meervoudig perspectief wordt naar de innerlijke ervaringswereld van personen 

gekeken en draagt en zorg voor zichzelf en de ander.  

 

Kijken we vanuit het perspectief van de omgeving dan zijn gezinnen, groepen, sociale 

netwerken, organisaties en samenlevingsverbanden complexe maatschappelijke systemen 

die in interacties met de dynamische, mondiale omgeving zichzelf ontwikkelen tot een 

maatschappelijk entiteit. Maatschappij- en ecologisch georiënteerde theorieën komen dan 

in beeld.  Mens en organisatie worden gezien als systemische netwerken van menselijke 

betrekkingen, als een machts-en samenwerkingsverband, een netwerk van zelfregulatoire 

processen die opereren in een woelige, onvoorspelbare omgeving. Dat vraagt van 

uitvoerders, leidinggevenden en bestuurders onder meer om improvisatie. De vraag is hier 

hoe ik, hoe wij als sociaal netwerk, of wij als organisatie functioneren wat betreft ons 

afstemmen op de culturele, communicatieve en structurele omgeving binnen en buiten de 

organisatie. Naar het sociaal netwerk of de organisatie wordt hier gekeken als een 

verantwoord maatschappelijk systeem. Dit afstemmingsproces op de maatschappelijk- 

ecologische omgeving vraagt om een andere manier van denken dan het traditionele 

hiërarchische en bureaucratische model. 
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3. De organisatie als betekenisvormende hersenen 

 

Bezien we veranderen vanuit gedrag, dan ligt in een sociaal constructivistische visie het 

accent op het (meta) cognitief handelingsvermogen van mens en organisatie. Het verwijst 

naar het brein van mensen. Dat brein is een complex zelf- regulatief handelingssysteem 

waarmee betrokkenen op (meta) cognitief niveau met elkaar in staat zijn om situaties en de 

eigen invloedsmogelijkheden adequaat in te schatten, om kritisch met elkaar te reflecteren 

op de doelrichting in het handelen en vanuit daar te komen tot gedeelde waarden en om op 

basis van die kritische reflectie doelmatig te leren handelen. De hersenen zijn een 

betekenisgevend, levend menselijk systeem dat in staat is tot zelfregulatie: tot 

zelfonderzoek, zelfevaluatie, zelfbeoordeling, zelfreactie en betekenisgeving in afstemming 

op persoon-en-omgeving. Zo bezien kunnen we de vraag stellen: hoe zelfregulatief ben ik en 

zijn wij als gezin, sociaal netwerk of organisatie in het realiseren van onze eigen doelen, 

waarden of missie?  

Dit proces verloopt voor een groot deel onbewust en verwijst niet alleen naar geplande, 

maar ook naar impliciete veranderkennis. Polanyi (1966) spreekt hier van tacitknowledge: 

het stilzwijgend onbewuste weten van hoe te handelen. Vaak staan we er pas echt bij stil als 

er iets misgaat. Deze en andere fricties in het handelingsverloop roepen vragen op over de 

manier waarop we in ons dagelijks leven bezig zijn om belangen, waarden of doelen te 

realiseren. Ons handelen is op zulke momenten niet meer zo vanzelfsprekend en vertrouwd. 

Deze vorm van reflectiviteit kan vervelend worden als we het te veel doen. Maar hier komt 

wel een bron van mogelijkheden tot onze beschikking. Het is de bekwaamheid om te 

reflecteren op wat we doen, denken, waarnemen en ervaren en om op grond daarvan 

onszelf en de situatie bewust weer de goede kant op te sturen. Medewerkers kunnen er 

volgens Donkers (2015) ertoe bijdragen dat zijzelf en anderen zich meer bewust worden en 

gebruik maken van deze impliciete kennis van veranderen. 

Ik denk dat velen met mij in de organisatie zullen erkennen dat het belangrijk is om de 

organisatie te bezien als een zelfregulerend, levend en reflectief systeem met een lerend 

vermogen. Termen als ‘levenslang leren’ en een ‘lerende’ organisatie of ‘zelforganisatie’ en 

‘dialoog’ spelen een belangrijke rol. Echter, in de praktijk van alledag is deze manier van 

kijken minder vanzelfsprekend en zijn we mijns inziens weinig zelfregulatief wanneer het 

gaat om het realiseren van onze eigen doelen, waarden en missie. Hoewel er verschillende 

initiatieven worden genomen om het zelfregulerend vermogen van de medewerkers aan te 

spreken, wordt er voornamelijk top-down gemanaged. Er is weinig tijd om bewust en kritisch 

stil te staan bij waar we voor staan en wat we met elkaar willen bereiken. Reflectie beperkt 

zich veelal tot de zogenaamde single-loop learning waarbij er sprake is van reflectie op de 

gevolgde actiestrategie en de consequenties ervan. Er is weinig aandacht voor wat Argyris en 

Schön (1978) double-loop learning noemen. Onze organisatie zou veel baat hebben bij deze 

vorm van reflectie wat vraagt om reflectie op het toepassen van reactie in actie. Er is dan op 

metaniveau sprake van reflectie op de regulatieve cyclus van het praktijkdenken (Donkers, 
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2015). 

Deze zelfregulatieve cyclus van het praktijkdenken bestaat uit drie basiscompetenties van 

veranderen: 

 Situatie en eigen invloed daarin adequaat inschatten 

 Reflectie op de doelrichting in het handelen 

 Doelmatig handelen 

 

3.1 Situaties en eigen invloedsmogelijkheden daarin adequaat inschatten 

In het eerste basisproces van veranderen gaat het om de ontwikkeling van (zelf)reflectieve 

individuen, groepen en organisaties. Individueel en in samenwerking reflecteren 

betrokkenen op de manier waarop ze (probleem)situaties waarnemen en daarbij 

inschattingen maken van hun eigen invloedmogelijkheden daarin, met het oog op de 

referentiewaarden die ze met elkaar willen realiseren (zie de tweede basiscompetentie). 

Versterking van deze basiscompetentie vraagt om vier belangrijke aandachtspunten in het 

werken met individuen, groepen en organisaties.  

 Het zelfsturend vermogen van mensen erkennen, onderzoeken en aanspreken. 

 Aandacht voor de verschillende referentiekaders bij het waarnemen en interpreteren 

van situaties. 

 Bewustwording van de manier waarop we situaties inschatten en verklaren. 

 Denken in verhoudingen tussen subjectieve en objectieve factoren 

Een sterk punt van mijzelf vind ik dat ik probeer om vanuit mijn rol als docent het zelfsturend 

vermogen van mijn studenten te onderzoeken en aan te spreken. Wanneer ik start met een 

lescyclus communicatieve vaardigheden met een eerstejaars groep valt mij als eerste hun 

houding op. Sommigen studenten stellen zich wat afhankelijk en afwachtend op. Ze vinden 

het vooral prettig als ik hen precies vertel wat we gaan doen, hoe er getoetst wordt en wat 

ik van hen verwacht. Anderen studenten zitten met hun mond vol, jas aan en mobiel in de 

hand in het leslokaal. Ze praten door me heen en lijken meer met elkaar bezig dan met de 

lesstof. Het komt dan vooral op mij over alsof ze hier ‘moeten’ zitten of dat ze aan mijn 

verwachtingen willen voldoen. De transitie van de middelbare school of het MBO naar het 

HBO kan groot zijn. Dit kwam aan de orde tijdens een les interculturele communicatie toen 

ik hen vroeg ik hen naar een migratie ervaring. Een van mijn studenten vertelde: “Op het 

MBO vertelde ze ons altijd precies wat we moesten doen, dan mailde de docent een dag 

voor de toets nog een herinnering. Maar hier moet ik het zelf uitzoeken, er is niemand die 

mij hier op wijst.” Het valt me op dat een aantal studenten aanwezig is ‘omdat het nu 

eenmaal verplicht is’. Dit komt deels door de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd. 

Dit leidt vaak tot het op die regelgeving afgestemd strategisch gedrag en ik mis dan een 

intrinsieke motivatie. Deze is bij veel studenten echter wel aanwezig. Als je doorvraagt 
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waarom ze dit beroep kiezen, beginnen hun ogen vaak te glinsteren wanneer ze erover 

vertellen en wordt hun motivatie zichtbaar. Ik probeer studenten eigenaarschap te laten 

nemen over hun studie door hun ook eigen leerdoelen te laten formuleren en hier in de les 

ruimte aan te geven. Daarnaast probeer ik ook zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de 

student. Zo leer ik hen dat zij hun eigen instrument zijn en dat zelfonderzoek daarbij 

essentieel is. Donkers (2015) stelt dat het veranderen van de omgeving in principe altijd 

samen gaat met de bekwaamheid tot het veranderen van onszelf. Deze persoonlijke 

component staat ook centraal in de lessen communicatieve vaardigheden. Dit doe ik door 

bijvoorbeeld met hen in gesprek te gaan over hun eigen cultuur, alvorens het te hebben over 

hoe je met een patiënt van allochtone afkomst zou kunnen communiceren. Het gaat dan om 

de bewustwording van ons persoonlijke referentiekader waarmee we naar situaties kijken. 

Senge (1992) in Donkers (2015) spreekt van mentale modellen, die niet alleen bepalen hoe 

we de wereld interpreteren maar ook hoe we er naar handelen. Wat we in ons hoofd 

hebben zijn beelden, veronderstellingen en verhalen. Belangrijk is dat deze verschillende 

referentiekaders en hun verschillende definities van de situatie worden erkend, onderzocht 

en met elkaar besproken. Binnen de lessen doe ik dit door met hen te reflecteren op 

situaties, zoals deze zich voordoen in rollenspelen in de les of tijdens de stages in de praktijk. 

Wat mij opvalt is dat studenten situaties vaak lijken toe te schrijven aan stabiele en 

onveranderlijke factoren. De docent, de onmogelijke roostering, de studiegids of 

examencommissie bepalen de studievoortgang, niet zijzelf. Volgens Donkers (2015) wijst op 

naturaliserend- of noodlotdenken en op mogelijke onderschatting van de eigen 

invloedsmogelijkheden. Stabiele, ‘natuurlijke’ factoren worden volgens hem gebruikt als een 

soort van hogere macht die mensen dwingend zou voorschrijven wat ze wel en niet doen. 

Dit zie ik ook terug wanneer mijn studenten vertellen over hun stage ervaringen. De 

hiërarchie in het ziekenhuis zien zij bijvoorbeeld als een stabiele factor, die is nu eenmaal zo 

en daarin moet je je voegen. Volgens Donkers (2015) is het belangrijk om aandacht te 

hebben voor de manier waarop studenten zichzelf waarnemen in allerlei situaties en 

verhoudingen en dan met name op het niveau van invloed hebben op een situatie (Donkers, 

2015). Binnen de lessen probeer ik hier veel ruimte aan te geven door studenten ervaringen 

in te laten brengen, situaties met elkaar uit te spelen en hierover met elkaar in gesprek te 

gaan. In het begin gaat dit vaak moeizaam en vinden studenten iets ‘leuk’ of ‘goed’ of ‘weten 

ze het niet’. Het is bijzonder om te zien hoe zij zich steeds bewuster worden van hun eigen 

invloedsmogelijkheden. Zo was een tweedejaars studente van de week helemaal verbaasd 

toen zij het tijdens een oefening net een simulatiepatiënt voor elkaar kreeg de patiënt aan 

het denken te zetten over haar gezondheid. Ze merkte op dat ze door haar open en 

uitnodigende houding en goede vraagstelling invloed had op de patiënt. De groep had het 

bijna opgegeven want, zo vonden zij: dit was een lastige patiënt die écht niet wilde 

veranderen. Bijzonder was dat zij in een eerder stadium enkel oplossingen hadden 

aangedragen, die de patiënt een voor een afwees.  Toen de student verder doorvroeg en 

uiteindelijk kwam bij wat voor deze patiënt van waarde was in haar leven, veranderde het 
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gesprek. Na afloop van de oefening kwam er tussen de studenten onderling een discussie op 

gang over hun eigen rol als verpleegkundige. Wat is wel en niet onder bepaalde 

voorwaarden door ons beïnvloedbaar? Hoe verschillend kijkt ieder met betrekking tot dit 

aspect naar de situatie? Moesten ze deze patiënt niet gewoon overhalen om te stoppen? 

Het was tenslotte ontzettend slecht voor de COPD waar ze aan leed. Schoten ze niet tekort 

als verpleegkundige wanneer ze de beslissing van de patiënt respecteerden als deze zou 

besluiten dat ze wilde doorroken? En moesten ze wel zo doorvragen? Ze waren tenslotte 

toch geen psycholoog? Uiteindelijk vond er een verschuiving plaats in het doel van het 

gesprek. In eerste instantie waren zij van mening dat het doel was om de patiënt laten 

stoppen met roken. Maar uiteindelijk kwamen ze samen tot de conclusie dat het doel was de 

patiënt te ondersteunen bij het zelf bewust een keuze maken. Respect voor de autonomie 

van de patiënt kwam hier als belangrijke gezamenlijke (beroeps)waarde naar voren. Naast 

een verkenning en gezamenlijk komen tot een analyse van de situatie, vond er ook een 

kritische reflectie plaats op de doelrichting van verandering zoals deze naar voren komt in 

basiscompetentie 2. 

Dat ik met momenten het zelfsturend vermogen van mijn studenten ook onteigen, zie ik als 
een zwak punt in mijn functioneren. Dit gebeurt omdat ik mij met momenten 
(over)verantwoordelijk voel en de neiging heb om voor anderen te zorgen of omdat ik graag 
wil dat ze me aardig vinden. Als de studenten niet zijn voorbereid bijvoorbeeld, ga ik dan 
toch alles uitleggen, omdat ik mij verantwoordelijk voel dat ze de toetsing halen. Op deze 
momenten merk ik dat ik hard ga werken en de studenten zich steeds minder 
verantwoordelijk voelen voor het eigen maken van de stof. Maar ook in een lessituatie 
wanneer een student erg worstelt met een oefening, wil ik graag helpen en zorgen dat het 
een succes wordt voor hem/haar. Ik kom dan met een berg feedback, waarmee ik niet alleen 
het gras voor de voeten van mijn studenten weg maai, maar ook de student de mogelijkheid 
ontneem tot leren, zelfreflectie en bekrachtiging. Vaak wordt ik mij hier van bewust, en ben 
ik er gewoon open over tegen de studenten. Dan wordt mijn gestuntel en een leerervaring 
voor ons allemaal en kunnen we er om lachen. Ik probeer altijd zo transparant mogelijk te 
zijn over mijn eigen handelen. Dan leg ik uit dat ik het belangrijk vind dat zij zelf nadenken en 
met ideeën komen en dat dit ook essentieel is in het contact met de patiënt, bijvoorbeeld in 
de omgang met zijn ziekte. Dat ik soms ook de neiging heb om dingen voor hen op te lossen, 
maar dat ik juist zo belangrijk vindt dat zij het zelf leren. Door hen te laten zien dat ik hierin 
zelf ook de mist in ga, hoop dat ik hun kan laten zien dat niet erg is maar dat het vooral 
belangrijk is dat je reflecteert. Ik maak hen als het ware deelgenoot van mijn zelfonderzoek. 
Ik merk op dat dit ook een bepaalde veiligheid geeft en dat ze hierdoor meer durven 
oefenen. Volgens Wenger (1998) in Donkers (2015) vraagt een lerende organisatie onder 
meer om sociale verbanden binnen de werkomgeving waarbij het accent ligt  op ‘leren van 
en met elkaar’. Dat is geldt dus niet alleen voor collega’s onderling, maar wat mij betreft ook 
voor docenten en studenten.  
  

Een sterk punt van mijzelf t.a.v. mijn functioneren in de organisatie vind ik dat ik meestal in 

staat ben om vanuit een geheel van persoon-en-situatie te denken. Als ik moeite heb met 

het gedrag van bijvoorbeeld een collega, zal ik altijd kritisch naar mijn eigen aandeel kijken 

maar ook naar de totale situatie. Waarom doet iemand wat hij doet? Als ik dit vanuit de 
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situatie bekijk, kan iemand vanuit zijn functie bijvoorbeeld andere belangen hebben. Of 

vertoont een collega bepaald gedrag omdat hij niet lekker in z’n vel zit. Wanneer collega’s 

snel oordelen en het op de persoon spelen, ben ik geneigd om de situatie er bij te halen, en 

nader te onderzoeken waarom iemand zo doet. Het gaat dan om zoals Donkers (2015) het 

niet-schuldigen noemt. Het gaat dan om het denken- in-verhoudingen waarbij men 

gedragssituaties ziet als een complex op elkaar inwerkend samenspel van factoren in 

individu, organisatie en omgeving. Dat kan ook gelden voor de omgang met een groep 

studenten waar ik moeite mee heb. Zoals ik eerder beschreef kan de transitie naar het HBO, 

de samenstelling of leeftijd van een groep of het tijdstip van de dag allemaal invloed hebben 

op het gedrag van de studenten. Het gaat er dan nadrukkelijk niet om alle eigen invloed in 

een situatie weg te poetsen. Zoals ik in het eerdere voorbeeld beschreef is het belangrijk dat 

studenten zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen studie. Maar door de situatie er 

bij te betrekken kan gedrag wel voorstelbaar worden. Deze wijze van denken sluit aan bij het 

systeemdenken, wat betekent dat je niet zozeer bezig bent met losstaande feiten of 

handelingen, maar met contexten en soorten van contexten waarin bepaald gedrag van 

mens en organisatie begrijpelijk wordt. De hele persoon, de hele organisatie en het hele 

maatschappelijke systeem staan bij deze manier van denken in de aandacht. Het gaat er dan 

om steeds de situatie er bij te betrekken en niet alles op de persoon te spelen (Donkers, 

2015).  

T.a.v. mijn functioneren in de organisatie zie ik het onderschatten van mijn eigen 

invloedsmogelijkheden als een zwak punt. Net als mijn studenten heb ik met momenten de 

neiging om mijzelf terug te trekken in plaats van invloed uit te oefenen op mijn omgeving 

wanneer ik mij geconfronteerd zie met controle, bureaucratie en regelgeving. Hierdoor 

plaats ik mijzelf in een machteloze positie en dit leidt met momenten tot behoudend en zelfs 

passief gedrag, want: ’wat heeft het voor zin.’ Dit zie ik ook bij mijn collega’s. Er bestaat het 

risico om eigen machteloosheid te projecteren op het systeem en beleid ook als opgelegd te 

zien. Als mensen geen relatie zien tussen wat hen overkomt en het eigen gedrag, dan is er 

volgens Donkers (2015) sprake van externe locus of control. Wat hun overkomt wordt dan 

veroorzaakt door externe omstandigheden.  

 

Mijn advies 

Ter versterking van het zelfregulerend vermogen is het van belang om situaties te creëren 

waarin we meer stil kunnen staan bij de manier waarop wij (probleem)situaties waarnemen 

en daarbij met elkaar inschattingen maken van onze eigen invloedsmogelijkheden. Dit met 

het oog op de referentiewaarden die we met elkaar willen realiseren zoals dit in de tweede 

basiscompetentie naar voren komt. Net als voor onze studenten is het belangrijk om 

aandacht te hebben voor de manier waarop wij onszelf waarnemen in allerlei situaties en 

verhoudingen en dan met name op het niveau van invloed hebben (Donkers, 2015). Daarbij 

gaat het om te leren denken in verhoudingen tussen subjectieve en objectieve factoren. Om 

de subjectieve invloedsmogelijkheden af te wegen tegen de objectieve invloeden van 
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buitenaf. Dat vraagt om een verbinding tussen het binnenperspectief van de handelende 

actoren in en rond de organisatie en het buitenperspectief van de systemische context 

waarin het handelen is ingebed (Donkers, 2015). In mijn voorbeeld is er sprake van 

naturaliserend denken vanuit mij en mijn collega’s. Dit betekent dat wij de oorzaak van ons 

handelen in het buitenperspectief van de systemische context leggen, in dit geval het 

management of het beleid en de regelgeving van de organisatie. Vanuit het 

binnenperspectief gaan wij ons passief gedragen, voelen we ons machteloos en ervaren we 

weinig handelingsruimte. Door het binnenperspectief met het buitenperspectief van de 

systemische context te verbinden ontstaat er handelingsruimte. Het onderzoek dat ik zal 

uitvoeren in mijn organisatie, zal gericht zijn op het creëren van een dergelijke sociale 

leersituatie. 

 

3.2 Reflectie op de doelrichting van verandering: een dialoog over waarden 

 

Een tweede belangrijke kernopdracht van verandertrajecten is een kritische reflectie op de 

doelrichting van verandering, dit geldt voor zowel het individu alsook voor het collectief. 

Volgens Donkers (2015) ligt expliciet of impliciet altijd een of ander doel ten grond slag aan 

de zelfregulatie van gedrag. Doelen zijn op te vatten als referentiewaarden van gedrag, dat 

wil zeggen als een ‘voorstelling van een toekomstige wenselijke situatie waarnaar het gedrag 

wordt verwezen’. We kunnen spreken van omgevingsdoelen, zoals het verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs maar ook van persoonlijke doelen, zoals voor jezelf opkomen of 

een inkomen verwerven. Doelrichtingen worden soms expliciet geformuleerd in de missie 

van de organisatie of de doelstelling van een team. Doelen zitten echter ook opgesloten in 

het bewust en onbewust handelen van mensen in de praktijk. In het kader van collectieve 

zelfsturing gaat het om het waarnemen en controleren van collectieve doelen. Een kritische 

reflectie op de referentiewaarden van verschillende actoren en bevorderen dat deze 

waarden goed zijn afgestemd op de personen zelf, alsook op de externe omgeving van de 

betrokkenen.  

 

Versterking van deze basiscompetentie vraagt om een aantal specifieke aandachtspunten 

m.b.t. het werken in en met organisaties: 

 referentiewaarden van de verschillende actoren opsporen en erkennen 

 kritische reflectie op afstemming van referentiewaarden op persoon en omgeving 

 zoeken naar gedeelde waarden vanuit het primaire proces 

 flexibiliteit in de doelbepaling 

 

Sterk punt van mij als docent is mijn flexibiliteit in het bepalen van de lesdoelen. Ik probeer 

tijdens de les zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele student en waar hij of zij is in 

zijn of haar leerproces. Wanneer ik mij alleen zou focussen op het behalen van de 

einddoelen zoals deze staan beschreven in de handleiding, zou ik nooit recht kunnen doen 

aan iedere student. Dan zou ik de invloed onderschatten van de groep, van mijzelf als docent 
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en van velen andere factoren. Dan zou het lesgeven een hele saaie bezigheid worden. Het is 

juist die dynamiek die ik zo leuk vind. Een reflectief handelingsproces kenmerkt zich, volgens 

Donkers (2015), doordat zowel de einddoelen als de middelen niet onwrikbaar vast liggen. 

Flexibel zijn in het bepalen van doelen is naar mijn mening essentieel om de student 

überhaupt in staat te stellen om te leren. Ze zijn allemaal zo verschillend. Zo heb ik een 

eerstejaars student, Eric, hij is tijdens de les vooral bezig om de aandacht op zichzelf te 

vestigen. Hij maakt grapjes of wil telkens aan het woord zijn. Wanneer ikzelf of een andere 

student aan het praten is, breekt hij voortdurend in. Het komt op mij over alsof hij erg bezig 

is om gezien te worden door te groep, om leuk en aardig gevonden te worden. Hij komt op 

deze manier nauwelijks aan leren toe. Lisa heeft hele andere leervragen. Ze heeft al een jaar 

geneeskunde gestudeerd, veel praktijk en gesprekservaring opgedaan en dat zie ik terug in 

de les. Veel van de einddoelen die in de handleiding worden beschreven, zou zij bij aanvang 

van de lessenreeks al hebben behaald. Ze weet zelf echter prima wat ze nog wil leren, daar 

moet je op inspelen als docent vind ik. Zij heeft behoefte aan theoretische verdieping, bij 

Eric zou ik me meer richten op het vergroten van zijn zelfvertrouwen.  

 

Wanneer is iemand toe aan wat/welke verandering? Dit loopt nu eenmaal niet gelijk op. 

Daarbij is het belangrijk om oog te hebben voor de verschillende referentiewaarden van 

gedrag zoals die bij studenten aanwezig zijn, dat zie ik ook als een sterk punt van mijn 

docentschap. Ook al zouden wij dit graag zien, studenten zijn niet enkel en alleen gericht op 

het behalen van een diploma. Als je studenten vraagt waarom zij hier op school zitten, zullen 

de meesten inderdaad zeggen dat dit is om verpleegkundige of fysiotherapeut te worden. 

Maar waarschijnlijk houden zij er ook andere doelen op na, zoals het beleven van een 

gezellige studententijd of het verwerven van zelfstandigheid. Volgens Harré en Gillet (1994) 

in Donkers (2015) wordt in elk cognitief handelen gebruik gemaakt van betekenissystemen 

die bewust of onbewust norm- of doel georiënteerd zijn. Bewust, halfbewust of onbewust 

hebben mensen met hun handelen dus altijd een bepaalde bedoeling (intentie). In hun 

feitelijk gedrag zit altijd een keuze voor een bepaalde doelrichting. Mensen zijn zich hier niet 

echt van bewust, dit kan zowel positief als negatief uitwerken. Neem het voorbeeld van Eric. 

Mogelijk is het aardig gevonden willen worden door de groep een onbewuste 

referentiewaarde die zijn handelen in de les op dit moment negatief beïnvloedt.  

 

Volgens Joas (1996) in Donkers (2015) gaat doelbepaling uit van een reflectie die altijd in ons 

handelen werkzaam is. Het van te voren niet vastleggen of expliciteren van een doel heeft 

volgens hem te maken met de vrijheid om als handelende personen eigen doelen op ieder 

moment te wijzigen, afhankelijk van de innerlijke motieven die men op dat moment heeft. Ik 

beleef het meeste plezier in mijn lessen wanneer ik die vrijheid behoud. Er is een tijd 

geweest dat ik mijn lol in het lesgeven volledig kwijt was, omdat ik mij liet bepalen door de 

handleidingen, ik werd er oprecht ongelukkig van. Sinds ik mij door mijn studie bij LESI 

bewuster ben geworden van mijn eigen invloed, heb ik voor mijn gevoel mijn ruimte 
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teruggepakt. Ik kan niet in het leslokaal van mijn collega’s kijken, maar ik zou het ons gunnen 

als we allemaal deze vrijheid of flexibiliteit meer kunnen pakken en ervaren. 

 

Door de wijze waarop het onderwijs nu wordt georganiseerd en vormgegeven, leggen wij 

naar mijn mening in de organisatie echter te veel de nadruk op een pro-actieve 

doelbepaling. Het onderwijs wordt van te voren door de docenten ontwikkeld en 

vormgegeven en samen met de leerdoelen vastgelegd in de handleidingen. Leerdoelen 

worden daarbij het liefst zo precies mogelijk geformuleerd. Als het even kan SMART, ofwel 

specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Deze werkwijze geeft enerzijds 

houvast, de vooraf geformuleerde doelen voorzien ons van een standaard en maken 

feedback en een beoordeling op de doelprestatie van de student mogelijk, bijvoorbeeld bij 

de toetsing. Het is echter de vraag of op deze wijze van werken wel recht doet aan de 

kwaliteiten van de student, en die van de docent. Volgens Donkers (2015) worden op deze 

manier waarden gereduceerd tot resultaten die tastbaar, dingmatig observeerbaar en 

kwantitatief meetbaar zijn. Kwaliteit verwordt op deze manier tot een objectiviteitsbegrip, 

waaruit de subjectieve betekenisgeving en dus de morele waarde is verdwenen om op die 

manier vrijblijvendheid tegen te gaan. Maar is goede kwaliteit wel tastbaar en meetbaar? 

 

Naast vrijblijvendheid lijkt betrouwbaarheid ook een belangrijk argument om op deze 

manier te werk te gaan. De standaarden moeten zorgen voor een eerlijke gang van zaken. 

Studenten krijgen hierdoor dezelfde lesinhoud en moeten voorkomen dat er bij de toetsing 

verschillend beoordeeld wordt. Nu is het in het geval van een toets van de technische 

vaardigheden eenvoudig vast te stellen aan de hand van een observatielijst of iemand het 

bedrek wel of niet omhoog heeft gezet en of dat de student zijn handen heeft gewassen. We 

zijn het dan relatief snel eens dat hier ‘veilig’ wordt gehandeld. Het wordt lastiger wanneer 

we kijken naar de communicatieve vaardigheden en moeten beoordelen in hoeverre de 

student in staat is om bijvoorbeeld een veilige sfeer te creëren. Hier speelt de subjectieve 

betekenisverlening een belangrijke rol. Docent, student en patiënt kunnen alle drie andere 

ideeën hebben over hoe deze waarde te realiseren. Voor het leerproces van de student is 

reflectie en een dialoog over deze verschillende referentiewaarden van gedrag mijns inziens 

leerzamer dan het zoeken naar consensus in de vorm van een objectief resultaat. Donkers 

(2015) spreekt van een proces van afstemmen op het niveau van referentiewaarden van 

gedrag. In de lessen is hier voldoende ruimte voor om bij stil te staan maar dat geld niet voor 

de toetsing. Studenten worden naar de examencommissie verwezen wanneer ze het niet 

eens zijn met hun beoordeling en er is geen ruimte voor reflectie. Het voor mij de vraag of 

dit dan een eerlijke vorm van toetsing is. 

 

Het ontbreken van een adequate afstemming van mijn persoonlijke referentiewaarden op 

de externe context, namelijk de organisatie, zie als ik een zwak punt. Binnen onze 

organisatie wordt er veel waarde gehecht aan het resultaatgericht werken. De nadruk ligt op 

het behalen van specifieke en meetbare resultaten en ik merk dat ik mij hier moeilijk in kan 
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vinden. Ik merk bij mijzelf dat ik mij terugtrek, boos wordt of een moe en machteloos gevoel 

krijg, wanneer ik de organisatiedoelen en procedures aan mij gepresenteerd krijg. Ik heb het 

gevoel dat alles al vastligt, is besloten, zelfs de uitkomsten er van. Het geeft me geen 

energie, zin of inspiratie om aan de slag te gaan. Ik krijg het gevoel dat ik als docent er 

eigenlijk niet toe doe. Maakt het eigenlijk wel uit of ik voor de klas sta of iemand anders? 

Het te behalen resultaat is hetzelfde. Ik krijg niet het gevoel dat de doelen met ons 

afgestemd worden, ik voel me meer een pion die moet uitvoeren wat al is bedacht. Maar dat 

werkt niet voor mij. Tot nu toe resulteert dit er in dat ik vooral mijn vrijheid zoek in mijn 

leslokaal. Zoals eerder beschreven probeer ik hier het tegenovergestelde te doen dan wat ik 

zelf in de organisatie ervaar. Voor mij doet elke student er persoonlijk toe, ik wil recht doen 

aan zijn of haar individuele leerproces. Als ik daarbij van te voren al zou kunnen of moeten 

bepalen wat het einddoel zou moeten zijn, dan ga ik hier aan voorbij. Dan zou het niet 

uitmaken of Eric of Bas in mijn klas zouden zitten. Elke student is immers ergens anders in 

zijn leerproces. Bij Bas ben ik ongelofelijk blij als hij na tien weken een oefening voor de 

groep durft te doen met een simulatiepatiënt en bij Eric vind ik het een prestatie wanneer 

het hem lukt om naar een ander te luisteren, en zijn oordeel op te schorten. Ik stem mijn 

handelen in de les wel af op de handleidingen die er liggen, en ik overleg met mijn directe 

collega’s. Maar ik ben niet goed afgestemd op de organisatie en zijn doelen. Dat zie ik als 

een zwak punt, tenslotte is zelfsturing geen volledig onafhankelijk handelen, het is een 

afstemmingsgerichte vorm van zelfregie.  

 

Mijn advies 

 

Ik kan het advies geven aan mijn organisatie om zich meer af te stemmen op de 

medewerkers wanneer het gaat om het formuleren van de doelen. Maar ik kan mij zelf ook 

het advies geven om mijn handelen beter af te stemmen op de organisatie en daarbij  

initiatief te nemen om gezamenlijk op zoek te gaan naar gedeelde waarden vanuit het 

primaire proces. Het primaire proces is gericht op het verlenen van goede zorg aan de 

patiënt in de praktijk. Wij leiden de studenten op tot de professionals die deze zorg gaan 

verlenen. Er bestaat echter nu een spanningsveld tussen dit in theorie beleden doel en de 

dagelijkse handelingspraktijk. Daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar ons eigen 

handelen. Door het onderzoeken, toetsen en bespreken van de verschillende 

referentiewaarden kan een poging worden gedaan om tot gedeelde waarden te komen. Dit 

kan ons gezamenlijk richting geven. Volgens Donkers (2015) geeft een doelrichting mensen 

energie. Het stuurt hun bewegingen een bepaalde richting op. Het voorziet hen van een 

betekenis in het werk. Doelen maken ook zelfevaluaties van vooruitgang en 

zelfbekrachtiging bij succes mogelijk. Het is van belang dat het algemene hoofddoel in 

proactieve zin duidelijk is, maar om flexibel te zijn over de weg waarlangs je dat wil bereiken. 

Dit komt in de derde basiscompetentie aan de orde. 
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3.3  Doelmatig handelen: openheid en flexibiliteit in strategie 

 

Bij het derde basisproces van veranderen gaat het over de weg die wordt bewandeld om de 

gestelde doelen of referentiewaarden van gedrag te realiseren. In dit basisproces van 

veranderen wordt er naar de organisatie gekeken als een strategisch handelingsverband. We 

richten onze aandacht op de vraag of we de goede weg bewandelen bij onze pogingen om 

onze doelen te realiseren. In hoeverre handelen we doelmatig of hebben we doelmatig 

gehandeld? Doelmatig handelen moet dan niet worden gezien als lineair en blind op je doel 

afgaan, maar een persoon-en-context gerelateerd handelen dat zich via omwegen voltrekt 

(Donkers, 2015). 

 

Versterking van deze basiscompetentie vraagt om een aantal specifieke aandachtspunten 

van werken in en met organisaties.  

 

 Stem je actiestrategie creatief af op persoon- en situatie 

 Feedback op de handelingsstrategie  

 Een flexibele en creatieve benadering 

 Verleiden tot zelfsturing 

 

In mijn functioneren als docent vind ik mijn doelmatigheid een sterk punt. Bij het volgen van 

een strategie in de richting van een gewenst doel, blijf ik zowel zorgdragen voor een goede 

interne afstemming op de binnenwereld van de studenten (zij kunnen worden gehinderd 

worden door allerlei gedachten, gevoelens en ervaringen die hen belemmeren bij het leren, 

zoals in het voorbeeld van Eric). Als voor een goede afstemming op de omgeving die ook zijn 

mogelijkheden en zijn voorwaarden biedt (zoals de eisen die er vanuit de opleiding liggen). 

Mijn manier van werken kenmerkt zich door een persoon-en-context gerelateerde aanpak, 

zoals dit naar voren komt in het driewerelden denken (Donkers, 2015). Dit houdt in dat 

naast de individuele leerbehoeftes van de student, ook de wisselende omstandigheden en 

ervaringen van studenten invloed hebben op het verloop van de les. Soms hebben ze een 

ervaring opgedaan bij hun stage die indruk heeft gemaakt, en vraagt dit aandacht. Of is het 

acht uur s ‘avonds en besluit ik vanwege het energielevel van de groep om vooral 

ervaringsoefeningen te doen in plaats van de theoretische inleiding die op de planning 

stond.  

 

Ik kies vaak voor een flexibele en creatieve benadering in mijn lessen, bekeken vanuit de 

derde basiscompetentie kan dit gezien worden als een sterk punt. Zoals uitgewerkt bij de 

tweede basiscompetentie probeer ik flexibel te zijn bij het bepalen van de lesdoelen, dit geld 

ook voor de methoden die ik gebruik. Het is voor mij onmogelijk om mij altijd te houden aan 

de methode van werken zoals deze zijn vastgelegd in handleidingen. Ik bereid mijn lessen 

voor, maar het is nog nooit voorgekomen dat ik het precies zo uitvoerde. Het programma 

wordt mee bepaald door de studenten en wat zich in het moment voordoet.Vorige week 
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ben ik tijdens een les waar het onderwerp: ‘omgaan met levensvragen’ op de agenda stond 

met de studenten gaan wandelen. Eerder had ik dit niet gedurfd, bang dat ze hierdoor iets 

zouden missen wat op de toets gevraagd kon worden. Nu sta ik hier anders in. Het doel van 

de les is dat ze stil staan bij hun eigen levensvragen; hiervoor hadden ze een voorwerp 

meegenomen, dat voor hen belangrijk was in hun leven. Ik kon dit in een kringetje gaan 

uitwisselen, maar ik heb er voor gekozen om ze er in tweetallen op uit te sturen en deze 

verhalen met elkaar te delen en af te sluiten met een plenaire terugkoppeling. Ik voelde me 

even een beetje luie docent, omdat ik de gesprekken niet zelf deed. Maar later dacht ik: 

waarom moet ik het allemaal leiden? Dan ga ik alle vragen stellen, nu doen ze het zelf. Het 

resultaat was positief. Ze hadden het een bijzondere ervaring gevonden om met elkaar zo de 

diepte in te gaan en hadden ervaren wat een opluchting het kan zijn om hier met elkaar over 

te praten. Ze vonden veel herkenning bij elkaar. Dat dit voor een patiënt ook kan gelden 

werd op deze manier invoelbaar. Achteraf bekeken kon ik concluderen dat ik hier doelmatig 

ben geweest. 

 

Het is echter de vraag of mijn handelswijze ook als doelmatig wordt gezien in de organisatie. 

Zoals ik in opdracht 1 beschreef, wordt er binnen het onderwijs van zowel docent als student 

verlangt dat zij hun handelen baseren op methoden en technieken, waarvan 

wetenschappelijk is bewezen dat ze werken. Volgens Donkers (2015) wordt daarmee het 

handelen van professionals onvoldoende dialogisch en contextueel afgestemd op persoon 

en omgeving en is er sprake van onteigening van zelfregie. Ik ben van mening dat het 

waardevol is om je handelen te baseren op methoden en technieken waarnaar onderzoek is 

verricht, die onderbouwd zijn en waarover nagedacht is. Maar ik ben kritisch wanneer men 

het doet voortkomen als een recept voor succes, waarvoor men alleen maar de juiste 

stappen hoeft te volgen. Donkers (2015) werpt de vraag op in hoeverre het kiezen voor een 

bepaalde aanpak wel en niet kan worden begrepen als een rationeel beslissingsproces. 

Allerlei factoren in persoon en omgeving blijken een rol te spelen bij het kiezen voor een 

bepaalde handelingsstrategie. Kiezen is een persoons- en situatie gebonden activiteit. Een 

maximum aan overwegen is niet altijd het verstandigste. Wie zou willen afzien van spontaan, 

intuïtief, onwillekeurig en instinctief handelen (voorzover hiervan afzien überhaupt mogelijk 

is), zou in allerlei situaties handelingsonbekwaam zijn. Mijn afstemmen op de groep gebeurt 

veelal spontaan en intuïtief, dan heb ik een gevoel dat iets op een andere manier mogelijk 

beter werkt. Soms sta ik hier bewust langer bij stil, bijvoorbeeld wanneer iets niet loopt zoals 

verwacht. Dan probeer ik achteraf te analyseren wat er precies gebeurde en denk ik na wat 

mogelijk een betere strategie kan zijn, bijvoorbeeld bij het benaderen van een bepaalde 

student of groep. 

 

Wanneer het gaat over mijn functioneren in de organisatie vindt ik mijn doelmatigheid juist 

een zwak punt. Dat houdt verband met het ontbreken van een adequate afstemming op de 

organisatie als externe context zoals ik dit heb beschreven bij de tweede basiscompetentie 

van veranderen. Bandura (1986) in Donkers (2015) spreekt van self-efficacy als een 
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samenstel van opvattingen over de eigen bekwaamheid betreffende het organiseren en 

uitvoeren van een reeks acties die vereist zijn om bepaalde soorten prestaties tot stand te 

brengen. Waar ik in mijn rol als docent een sterk gevoel van self-efficacy ervaar, heb ik dat 

met mijn functioneren in de organisatie minder. Ik ben dan eerder geneigd om obstakels op 

de weg te zien, en denk dat ik toch geen verandering kan realiseren. Dit houdt ook verband 

met mijn opleiding bij LESI. Door de theorie die ik aangereikt krijg en door te reflecteren op 

mijn praktijk, bijvoorbeeld voor deze opdracht, word ik mij ook bewust van mijn 

onbekwaamheid. In de leerfasen van Maslow wordt dit ook wel beschreven als de fase van 

bewust onbekwaam zijn. Dit brengt met momenten een onzeker en gefrustreerd gevoel met 

zich mee. Ik zie dit ook in het focusteam terug waar ik deel van uitmaak, we spreken dan van 

collectiveself-efficacy. Het gaat dan over opvattingen van een groep met betrekking tot haar 

competentie om een succesvolle actie uit te voeren. Een sterk zelfregulerend team zal niet 

zo snel ontmoedigd raken. Omdat dit te bevorderen is het volgens Donkers (2015) van 

belang om het gewenste doel goed voor ogen te houden zoals dit in de tweede 

basiscompetentie naar voren komt. Wij hebben als team hier inmiddels een goede start mee 

gemaakt door het gezamenlijk formuleren van een visie en missie.  

 

Mijn advies 

 

Mijn advies richt zich op hoe de self-efficacy van het team kan worden versterkt. Naast het 

voor ogen houden van het gewenste doel is regelmatige feedback op de handelingsstrategie 

Iets anders wat versterkend kan werken op het gevoel van zelfbekwaamheid. Op dit 

moment beperkt deze feedback zich binnen onze organisatieveelal tot een getalsmatige 

terugkoppeling op de actieresultaten, bijvoorbeeld door het delen van behaalde targets en 

positieve uitslagen van accreditaties en NSE (Nationale Studenten Enquête). Ik wil niet 

zeggen dat het management dit niet meer moet doen. Het is prettig dat zij behaalde 

successen en hun trots delen in de organisatie. Positief is ook te noemen dat het 

management daarbij de behaalde successen toeschrijft aan de inzet van haar medewerkers. 

Dit beschrijft Donkers (2015) als feedback op het cognitieve handelen, deze is gericht op het 

adequaat inschatten van de eigen invloedsmogelijkheden in de situatie zoals dit in de eerste 

basiscompetentie naar voren komt. Wat ik bij mezelf bemerk, is dat ik mijzelf toch niet echt 

aangesproken voel. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het gegeven dat ik mij 

onvoldoende heb verbonden met de doelstellingen van de organisatie zoals deze zijn 

opgesteld.  Daarnaast is feedback die zich enkel richt op het cognitieve gedrag van mensen 

niet toereikend. Wenselijke feedback is vanuit het driewerelden schema bezien, ook 

adequaat afgestemd op de ervaringswereld van personen en op de sociale en ecologische 

omgeving. In het geven van goede feedback zijn alle negen basiscompetenties aan de orde. 

Het is van belang dat we met elkaar ook oog en oor hebben voor de worstelingen en zorgen 

die binnen de organisatie worden ervaren en voor de kleine succesverhalen. Het is 

bijvoorbeeld moeilijk om je trots te voelen op je organisatie wanneer een deel van je 

collega’s met een burn-out thuis zit. En de trots die ik ervaar als docent gaat veelal over 
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kleine overwinningen in het leslokaal. Tot slot vraagt omgaan met feedback volgens Donkers 

(2015) om dialogische communicatiecompetenties. Met name op dit vlak denk ik dat we met 

elkaar nog veel te winnen hebben. Bijvoorbeeld wanneer ik naar mezelf kijk, zie ik dat ik best 

kritisch ben over een aantal zaken, maar dit weinig teruggeef binnen de organisatie. Dit zie ik 

ook bij mijn collega’s. We trekken ons vooral mopperend terug en durven elkaar niet aan te 

spreken op hetgeen waar we moeite mee hebben of waar we juist content mee zijn. Volgens 

Bandura (1986) in Donkers (2015) is positieve emotionele ondersteuning essentieel om de 

self-efficacy bij mensen te versterken. Nu is er met momenten sprake van een onveilige en 

negatieve werksfeer. Ontspanning, een positieve instelling of aanmoediging kunnen  

helpend zijn. Zoals eerder beschreven wordt er binnen de organisatie erg resultaatgericht 

gewerkt. Veranderkundig handelen in complexe en dynamische contexten kan echter niet 

worden begrepen als een lineair doelgericht gebeuren dat zich voltrekt in de snelle tijd van 

het presteren. Veranderen speelt zich veeleer af in de vertraagde tijd (Donkers, 2015). Negt 

en Kluge (1982) spreken van Umwege-arbeit: niet recht op het doel afgaan, maar de 

controle over zichzelf en de situatie deels ook kunnen loslaten, correcties kunnen 

aanbrengen, zichzelf en de ander kunnen verleiden om vertrouwen in zichzelf en tussen 

mensen tot stand te brengen, steeds weer een stapje terugzetten om ruimte te creëren voor 

de ander en het andere bij zichzelf toe te laten (Donkers, 2015). Het is de omweg 

bewandelen van het verleiden tot zelfsturing. 
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4. De organisatie als persoon met een hart  

 

Wanneer we kijken naar organisaties als een persoon met een hart, ligt de focus op de 

aandacht van de organisatie voor personen als deelsystemen van de organisatie. De 

complexiteit zit hier in de personen zelf, als uitermate ingewikkeld gehelen van allerlei 

zelfregulatoire deelprocessen op biologisch, mentaal, emotioneel-motivationeel en sociaal-

maatschappelijk gebied. Ook op dit niveau van de persoon kan worden gesproken van 

zelforganisering: van spontane emergentie van orde en structuur als resultaat van interne en 

externe interacties (Donkers, 2015). De vraag is aan de orde of er binnen de organisatie 

aandacht wordt besteed aan de dynamische en complexe binnenwereld van personen die 

functioneren in het sociaal systeem van de organisatie. Bekommert men zich in de 

organisatie over de manier waarop de medewerkers zichzelf ervaren en hoe ze met zichzelf 

omgaan? Is de aandacht gericht op zichzelf en op de ander als een ’geheel persoon’, als een 

zelfregulatoir geheel van diverse zelven of zelfaspecten? Bij een persoon horen niet alleen 

zijn cognities, maar ook zijn emoties, zijn intrinsieke en extrinsieke motivatie, zijn zelfbeeld 

en zijn functioneren in allerlei sociale rollen en contexten. Van Es (2008) spreekt over de 

onderstroom van organiseren. Daar waar de bovenstroom gericht is op bewust, rationeel, 

bedrijfskundig en directief managen, is de onderstroom juist onbewust, irrationeel en 

associatief en richt deze zich meer op de intrapersoonlijke en sociale processen van 

veranderen. Volgens de Franse socioloog Bourdieu (1992) vraagt dit om een ‘wending naar 

binnen’. In een kritisch-reflectieve wetenschap gaat het altijd om dubbel werk: de 

objectiverende blik ‘naar buiten toe’ aanvullen met een ‘wending naar binnen’, een 

autoanalyse. Wenden we onze aandacht in constructieve zin naar binnen, dan levert dat als 

stelling op dat veranderen van de omgeving zich nooit kan voltrekken zonder 

zelfbeïnvloeding van de eigen persoon: van het eigen denken, ervaren en doen. Volgens 

Senge (2006) en Scharmer (2007) in Donkers (2015) is deze wending naar binnen nog steeds 

een vrij ongebruikelijke visie in de organisatieontwikkeling. Het is een blinde vlek in de 

managementwereld en vaak ook in de dagelijkse omgang tussen medewerkers in een 

organisatie. Volgens Scharmer (2007) in Donkers (2015) weten we eigenlijk weinig over het 

innerlijk, de bron van waaruit medewerkers en leidinggevenden opereren. Doorgaans wordt 

organiseren slechts opgevat als een op de omgeving gericht veranderproces, dat wil zeggen 

als het scheppen van condities in de omgeving die ons dan vervolgens tot het doel moeten 

leiden dat gesteld wordt, bijvoorbeeld een veilige omgeving. Zo kan de term 

organisatieverandering snel worden misverstaan in die zin dat het hier slechts zou gaan om 

het veranderen van de organisatie en niet om processen van zelfverandering, zelf 

beïnvloeding en leren. Dit misverstand sluit aan bij de bevindingen van Bekman (2007) in 

Donkers (2015) die zegt dat er bij veranderingen in organisaties vaak te weinig aandacht is 

voor zelfreflectie, zelfsturing en autonomie van betrokkenen. Op dit punt zouden we kunnen 

spreken van verwaarloosde organisaties, waar responsiviteit weg is, aldus Kampen (2007) in 

Donkers (2015).   
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Vanuit deze visie op de persoon komt Donkers (2010) in zijn praktijkonderzoeken naar 

methodieken van sociale interventie tot een drietal basisprocessen van veranderen op 

persoonlijk handelingsniveau: 

 

 Erkennen van gevoelens en behoeften 

 Cognitie, gevoel en gedrag op elkaar afstemmen 

 Rollengedrag, afstemmen op de persoon. 

 

4.1 Erkennen van gevoelens en behoeften 

 

De eerste basiscompetentie van een persoonsgerichte organisatie verwijst naar de vraag in 

hoeverre de betrokkenen van de organisatie gevoelens en behoeften bij zichzelf en bij 

anderen toelaten en erkennen. Dit erkennen betreft een belangrijk aspect van 

zelfregulering. In de kern gaat het dan om de ontwikkeling van een warme organisatie. 

Volgens Ten Have (2004) in Donkers (2015) is er in een warme organisatie aandacht voor 

personen, hun ambitie en hun eigen motivatie. Bij een koude organisatie wordt volgens de 

auteur weerstand gezien als barrière en hebben organisatieleden weinig invloed op de 

organisatie. Bij ‘warmte’ kun je volgens hem bijvoorbeeld letten op het onderscheid tussen 

affectieve communicaties (zoals lachen, empathie, complimenten geven, overeenstemming 

laten zien) en instrumentele communicaties (zoals instructies geven, vragen om een mening 

of geven van informatie). Een warme organisatie wordt gekenmerkt door een hoog 

presentiegehalte, aldus Andries Baart in Donkers (2015). Een belangrijk aspect daarvan is de 

ontwikkeling van een sterk empathisch vermogen van de betrokkenen. De vraag is of 

mensen zich werkelijk laten raken door hetgeen zijzelf en andere personen meemaken.   

Versterking van dit basisproces vraagt om een aantal specifieke aandachtspunten bij 

organisatieontwikkeling: 

 

 Erkennen dat mensen in principe al gemotiveerd zijn 

 Zich gevoelsmatig laten raken 

 Begrensde aandacht voor gevoelen, behoefte en verlangens 

 

De aandacht die ik binnen mijn lessen geef aan het werken met het onbewuste, zie ik als een 

sterk punt. Bij het erkennen van gevoelens en behoeften van mensen zijn ook voorbewuste 

en onbewuste processen en daarmee verbonden gevoels- en behoeftepatronen betrokken 

(Donkers, 2015). Ik hecht er veel waarde aan dat studenten zich hier bewust van worden, 

wanneer het bijvoorbeeld gaat over projectie, waarbij eigen gevoelens en drijfveren aan een 

ander worden toegeschreven. Ik heb zelf van huis uit meegekregen dat wat je voelt of 

ervaart altijd iets zegt over jezelf. Dat probeer ik mijn studenten ook mee te geven. Ik vind 

het daarom belangrijk dat studenten leren om stil te staan bij zichzelf, om eigen gevoelens 

en behoeften te onderzoeken en zich hiervan bewust zijn in hun contact met de patiënt. Dat 

geldt uiteraard ook voor mijzelf in relatie met de student of met collega’s. Het 
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onderbewuste is een bron van verdrongen behoeften die een eigen werking hebben op ons 

gedrag, maar het kan ook gezien worden als een positieve voedingsbron van creativiteit en 

zelfregulatie (Donkers, 2015). Het gaat dan niet om bewuste zelfsturing, om het bewust 

analyseren en verklaren, maar juist om het intuïtieve, over impliciet leren op basis van 

ervaringen. In het onderbewuste hebben we een enorme database, die vol zit met allerlei 

informatie die door het bewustzijn wordt geweigerd omdat ze te aanvechtbaar of 

onbetrouwbaar is (Donkers, 2015). Als theaterdocent is ervaren voor mij een heel belangrijk 

middel om tot leren te komen. Wanneer je aan het spelen en improviseren bent, wordt deze 

database aangesproken en gaat creativiteit stromen. Je hebt dan geen tijd om te veel na te 

denken of stil te staan bij wat je doet. “Hoe kom je er op!” roepen spelers  dan ook vaak naar 

elkaar. Het is die vrijheid die ik persoonlijk zo heerlijk vindt aan spelen, juist omdat dit 

contrasteert met de neiging om soms te veel en bewust stil te staan en te analyseren wat er 

in en om mij heen gebeurt. Dat ik deze voedingsbron probeer aan te spreken bij mijn 

studenten zie ik ook als een sterk punt van mijn docentschap. Tenslotte is creativiteit 

essentieel om tot oplossingen te komen voor complexe problemen (Donkers, 2015). 

 

Wanneer ik kijk naar het functioneren van mij en mijn collega’s in de organisatie ben ik van 

mening dat wij ons onvoldoende gevoelsmatig laten raken door elkaar, dat zie ik als een 

zwak punt. Volgens Donkers (2015) gaat het bij het erkennen van gevoelens en behoeften 

dan niet alleen om positieve gevoelens van kracht en van positieve motivatie van onszelf en 

anderen. Maar is het ook van belang dat we ons laten raken door de negatieve gevoelens en 

behoeften. Ik ondervond dit zelf in een situatie die ik recentelijk meemaakte met een aantal 

collega’s, waarbij de samenwerking onderling niet goed liep. Gezamenlijk hadden zij de taak 

om logistieke zaken te regelen voor een project dat ik coördineerde. Ik kwam net terug van 

mijn zwangerschapsverlof, en had al begrepen van de collega die mij had waargenomen dat 

de samenwerking moeizaam verliep. De nieuwe collega die was aangesteld om de andere 

twee te ondersteunen, functioneerde volgens hen niet. Voor dat ik met verlof ging was mij 

dit al duidelijk geworden, en ik had hier een paar keer aandacht aan gegeven. Het viel mij 

vooral op dat ze zich niet naar elkaar uitspraken. Dat wil zeggen: de twee collega’s spraken 

hun wensen en frustraties niet uit naar de nieuwe collega. Wél tegen mij en andere collega’s 

en daarbij lieten ze de collega telkens op indirecte wijze merken dat ze het niet met haar 

aanpak eens waren. Bijvoorbeeld met blikken, in hun lichaamstaal, zuchten etc. Ik had hen 

geadviseerd om elkaar op een meer constructieve manier feedback te geven, in plaats van 

het op deze indirecte wijze te uiten, om op deze manier de samenwerking te verbeteren. 

Blijkbaar lukte hen dit niet en tijdens mijn verlof waren de gemoederen hoog op gelopen. 

Dat was merkbaar tijdens het eerste overleg waar bij ik weer bij aanwezig was, de 

desbetreffende collega was niet er niet bij. Ik vroeg de anderen naar de samenwerking en er 

kwam een bak frustratie naar buiten. ‘De collega functioneerde totaal niet, had er totaal 

geen gevoel voor’, en ‘we hadden ‘een kat in de zak gekocht’, zo brieste de collega. ‘Ze ging 

eerder naar huis, werkte veel te langzaam…’. Het ene oordeel na het andere vloog over tafel 

en ik merkte dat ik er erg veel moeite mee had hoe er over deze collega werd gesproken. 
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Misschien was ze niet in staat geweest om alles goed te regelen, maar ik kende deze vrouw 

als zeer betrokken en welwillend. Daarnaast werden er van haar veel nieuwe vaardigheden 

gevraagd in deze functie en waren wij allemaal op de hoogte van haar moeilijke 

thuissituatie. Binnen de lessen communicatieve vaardigheden leren wij de studenten hoe 

belangrijk het is om empathisch te zijn naar de patiënt. Maar het valt me op hoe weinig 

begrip er kan zijn voor collega’s onderling en hoe weinig tijd er wordt genomen om echt 

‘open’ naar elkaar te luisteren. In dienstverlenende organisaties zijn de oordelen over 

collega’s die in de organisatie steken laten vallen, vaak hard, stelt ook Donkers (2015). Het 

present zijn bij de persoon lijkt dan niet te gelden.  

 

Dit gebeurt ook in mijn organisatie en dit zie ik ook als een zwak punt. Er doen zich vaker van 

dit soort situaties voor, waarbij men elkaar (achter de rug om) veroordeelt en het gesprek 

met elkaar uit de weg gaat. Volgens Donkers (2015) is het van belang om aandacht te geven 

aan deze negatieve emoties, zodat we ze ook weer kunnen loslaten. Maar als deze de 

aandacht hier niet toe leidt, moeten we gevoelens mogelijk geen aandacht geven. Hier ligt 

volgens Donkers (2015) een eerste grens. Wanneer we spreken van actieve negatieve 

gevoelens, zoals boosheid, de behoefte om zichzelf te laten gelden of een ander te kwetsen, 

dan pakt het laten uiten van deze gevoelens niet altijd gunstig uit. Ze zijn in sterke mate op 

de omgeving gericht en dit kan schadelijk zijn voor de persoon en zijn omgeving. Dit komt 

ook naar voren in mijn voorbeeld. Deze agressieve uitbarsting heeft niemand goed gedaan, 

de collega die zich uitte niet, noch de collega op wie de kritiek was gericht. Wat mij opvalt is 

dat er te weinig veiligheid wordt ervaren om de meer lijdzame en kwetsbare emoties te 

tonen. Mogelijk voelt mijn collega zich niet gezien in het werk dat ze doet, of heeft ze zelf 

erg het gevoel te moeten voldoen. Achter de boosheid en het slachtofferschap en achter de 

straffende reacties van medewerkers gaan veel niet-erkende gevoelens schuil, stelt ook 

Donkers (2015). Ik heb meerdere keren samen met de collega die mij waarnam tijdens mijn 

zwangerschap, aandacht geschonken aan de moeizame samenwerking. Het is ons niet gelukt 

om voldoende veiligheid te creëren, zodat er meer ruimte ontstond om ieders kwetsbaar te 

tonen. Ik reken dat niet alleen mezelf aan, ik denk dat de heersende cultuur in onze 

organisatie hier een belangrijke rol in speelt. Wel had ik kunnen besluiten om er geen 

aandacht meer aan te besteden, omdat het enkel uiten van frustratie ons niet meer verder 

bracht en de situatie weinig goed deed. Uiteindelijk is van hogerop besloten om de 

samenwerking te beëindigen en ze allebei verantwoordelijk te maken voor een andere taak. 

Dat werkt nu goed, maar ik vind het  jammer dat hier niet open over is gecommuniceerd met 

mijn collega’s, het had ook een leerproces kunnen zijn. Nu is het net alsof je ruziënde 

kinderen een bal afpakt. Zo van: als je er samen niet mee kan spelen dan leg ik hem weg. Dit 

lijkt me weinig bevorderend voor de zelfregie van de medewerkers.  

 

Mijn advies 
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Om een warme organisatie te ontwikkelen is het belangrijk dat wordt erkend dat mensen in 

principe al gemotiveerd zijn. Enthousiasme en engagement is een natuurlijke toestand van 

zowel de studenten als de medewerkers in en rond de organisatie. Een belangrijk kenmerk 

van zelfregulering en zelf-organisering is dat er bij mensen een motivatie van binnenuit, 

ofwel een intrinsieke motivatie aanwezig is om bepaalde doelen te realiseren. Intrinsiek 

gemotiveerd gedrag wordt uitgevoerd vanuit interesse en vanuit de aangeboren behoeften 

om zich competent te voelen en autonoom te zijn (Donkers, 2015). In de praktijk kan het 

echter een hele opgave zijn om deze motivatie te blijven zien en aan te spreken. Als chagrijn 

en passiviteit met momenten de boventoon voeren, is het niet makkelijk om deze 

kwaliteiten bij elkaar te blijven zien. Het is voorstelbaar dat er dan wordt teruggegrepen op 

controle en regelgeving om gestelde doelen te realiseren. Maar het is belangrijk om ons er 

bewust van te worden dat het afbreuk doet aan de intrinsieke motivatie van bijvoorbeeld de 

student, wanneer hij alleen maar studeert om een voldoende voor de toets te halen. 

Natuurlijk hoeft de student niet alles razend interessant vinden maar het is belangrijk dat hij 

er zelf het nut van inziet. Dan is er sprake van een houding van bereidwilligheid en innerlijke 

acceptatie en is het gedrag (ten dele) zelfgestuurd. Dit geldt ook voor de medewerkers in de 

organisatie.  De aansporingstechnieken die nu gebruikt worden, zoals de beoordelingscyclus 

bijbehorende prestatieafspraken en smart leerdoelen, werken eerder averecht en leiden tot 

demotivatie. Zelfbekrachtiging is daarbij essentieel, het is belangrijk dat zowel student als 

medewerker zichzelf bekrachtigd voelen bij positief gedrag.  We spreken van doelmatig 

handelen wanneer externe bekrachtigingen zoveel mogelijk afstemmen op de innerlijke 

ervaringswereld van de betrokkenen (Donkers, 2015). Zo tracht ik met het schrijven van mijn 

paper te voldoen aan de beoordelingseisen van mijn leraar en het LESI en ben ik 

tegelijkertijd  bezig met het volbrengen van een persoonlijk doel.  

 

4.2 Aandacht voor de gehele persoon in zijn maatschappelijk functioneren: de 

ervaringsbekwame organisatie 

 

Het tweede basisproces in het persoonsgericht handelen, richt zich op de hele persoon in 

zijn maatschappelijk functioneren. Naar de organisatie toe vraagt dit om de ontwikkeling van 

een ervaringsbekwame organisatie, waarbij een appèl wordt gedaan op de mens in zijn 

context van eenheid van denken, voelen en gedrag. De vraag is hoe gevoelens en behoeften 

zich verhouden tot onze cognities en tot hetgeen we in ons uiterlijk gedrag in relatie tot de 

omgeving laten zien. Het gaat hier om de constructie van een adequaat zelfbeeld van 

mensen zoals zij functioneren in en rond de sociale netwerken in organisaties (Donkers, 

2015). Versterking van dit basisproces vraagt om vier aandachtspunten of richtlijnen: 

 

- Ontwikkelen van een latende sturingslogica 

- Aandacht voor de innerlijke dialoog tussen verstand, gevoel en gedrag 

- Constructie van een adequaat zelfconcept  

- Levend leren in een vitale organisatie  
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Zoals beschreven bij competentie vier leer ik mijn studenten dat ze in relatie tot de patiënt 

zelf het instrument zijn. Er wordt daarmee een appèl gedaan op het denken, het gevoel en 

het gedrag. Donkers (2012) spreekt hier over levend leren. Er wordt niet enkel een beroep 

gedaan op kennis, maar er wordt ook doorgevraagd op persoonlijke ervaringen, emoties en 

intuïtieve kennis.  

 

In het leslokaal ervaar ik veelal een flow zoals Csikzentmihalyi (1996) dit beschrijft in Donkers 

(2015). Het gaat dan om een combinatie van sturen en toelaten wat volgens hem 

kenmerkend is voor creatieve mensen. Met creatief zijn doelt hij op: het tot stand brengen 

van iets dat nieuw en nuttig wordt gevonden in een bepaalde context. Creatief handelen en 

zelfregulering liggen volgens Donkers (2015) dicht bij elkaar. Flow is een toestand van 

bewustzijn waarop men zowel diep geconcentreerd is als intens geniet. Je weet wat je staat 

te doen en tegelijkertijd ben je verrast door wat er ontstaat. Er is sprake van een evenwicht 

tussen uitdaging en vaardigheid en er is geen angst om te falen (Donkers, 2015). Ik handel 

spontaan, dat wil zeggen: direct en zonder aarzeling. Ik voel me ontspannen en vol 

vertrouwen, ik durf iets van mezelf te laten zien en kwetsbaar te zijn. Ook mijn studenten zie 

ik met momenten een flow ervaren. Bijvoorbeeld in een oefening met een simulatiepatiënt. 

Ik merk dat ze mij en de groep om zich heen vergeten zijn en helemaal opgaan in het 

gesprek. Dan komt alles samen: hun persoonlijke kwaliteiten, maar ook de lesstof die tot 

leven komt. Misschien laat deze fase zich het best kenmerken als de fase waarin ze 

onbewust bekwaam zijn. Ze hebben zich iets van de stof eigen gemaakt en passen het als 

vanzelf toe. Het leuke is dat zowel ikzelf, de groep, de patiënt als de student zelf deze flow 

opmerken. “Het ging gewoon heel goed, ik was jullie helemaal vergeten!” riep een student 

vorige week. Ook de patiënt gaf terug dat ze ‘het zo natuurlijk vond gaan, heel gemakkelijk, 

organisch, alsof je het dagelijks doet!’  

 

Het eerlijke, vrije en volledige gevoel dat ik in het leslokaal ervaar, staat in schril contrast 

met hoe ik dit ervaar in de organisatie. Daar voel ik altijd een reserve naar de ander toe. Ik 

mis een soort van ontspanning en inspiratie die nodig is voor een creatief proces. Het valt 

me op dat ik mij als vanzelf conformeer aan de heersende cultuur. Dat ik me aanpas en doe 

wat ik denk dat er van mij verwacht wordt. Ik vind dat we in de organisatie toch vooral 

gericht zijn op de taak, praktisch bezig zijn. Daarnaast is de Hogeschool een grote organisatie 

waar controle en regelgeving toch veelal de boventoon voeren. De spontaniteit en 

flexibiliteit die ik in de les ervaar kan ik moeilijk behouden. In de organisatie heb ik veel meer 

moeite om mezelf te laten zien, dat wil zeggen: dat wat zich van binnen afspeelt. Er is dan 

sprake van discrepantie tussen verstand, gevoel en gedrag. Dat zie ik ook als een zwak punt. 

Wanneer ik niet lekker in mij vel zit, me onzeker voel of in een lastige thuissituatie zit, ben 

geneigd om mij sterker voor te doen dan ik mij voel. Ik heb niet het idee dat deze onzekere 

gevoelens er mogen zijn, dat dit op het werk hoort. Privé is privé, dat idee. Pas als er een 

praktische reden is, ben ik geneigd om hier openheid in te geven. Ook in het handelen van 

mijn collega’s zijn er verschillende discrepanties merkbaar tussen verstand, gevoel en 
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gedrag. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de situatie die ik heb uitgewerkt bij 

basiscompetentie 4. Het valt mij op dat we onze gevoelens niet zo snel uiten. Er zitten dan 

allerlei tegenstellingen en tegenstrijdigheden tussen hetgeen we denken en voelen en wat 

we non-verbaal uitstralen. We spreken dan eigenlijk van een negatieve werking van 

rolschema’s. Vanuit de heersende opvatting wordt bepaald wat voor gedrag passend is in 

een bepaalde situatie. Zoals het bovenstaande voorbeeld illustreert zijn de verschillende 

sociale rollen dan onvoldoende afgestemd op de gevoelens en behoeften van mensen. 

 

Dat deze ervaren discrepanties ook gelden voor onze studenten, wil ik a.d.h.v. een heel 

verdrietig voorbeeld uitleggen. Het heeft op mij diepe indruk gemaakt en ook doen beseffen 

hoe belangrijk het is om met elkaar een meer open cultuur te creëren, waarin dat wat zich 

van binnen afspeelt, ook de ruimte krijgt in de organisatie. Deze week kregen we te horen 

dat een van onze tweedejaars studenten een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Hij was 

depressief en slikte hiervoor medicatie. Dit was wel bekend bij een aantal docenten die 

direct bij hem waren betrokken, zoals zijn studieloopbaanbegeleider en reflectiedocent. 

Maar dat hij zich zo slecht voelde wist niemand. Hij was een actief lid van de OC en een 

betrokken student. Aan zijn uiterlijk gedrag had niemand opgemerkt hoe slecht hij zich 

voelde. Ook zijn ouders dachten nu de medicatie aansloeg, dat het beter met hem ging. Zijn 

vader vertelde dat zij hem niet hadden gevraagd hoe het écht met hem ging, en dat ze er 

blijkbaar op school ook geenidee van hadden. Hij wilde niemand beschuldigden, maar zei 

ons hoe belangrijk deze vraag eigenlijk is en hoe weinig ruimte hiervoor is, op school, maar 

ook in de maatschappij.  

 

Mijn advies 

 

Ik weet niet hoe iemand dit had kunnen voorkomen; ik denk niet dat je jezelf zoveel invloed 

kan en mag toekennen. Hij heeft zelf een keuze gemaakt dat hij niet meer verder wilde in dit 

leven. Met zijn uiterlijke gedrag heeft hij uitgestraald dat het goed met hem ging, en wij 

hebben dat met z’n allen geloofd. Maar dat zegt niet dat we met elkaar niet eens kritisch 

kunnen kijken naar hoeveel ruimte en veiligheid er is op school voor studenten én 

medewerkers op hun verhaal te doen. En in hoeverre wij sensitief genoeg zijn om hier 

dingen in op te merken. Het afstemmen van verschillende zelfdelen op elkaar vraagt niet 

alleen om een makende handelingsmodus, een sterk stuurvermogen. Het vraagt ook en 

vooral om een latende handelingsmodus, een sterk toelaat of loslaat vermogen. Andries 

Baart maakt onder meer dit belangrijke onderscheid in een theorie van presentie (2001). De 

ander en het andere bij jezelf toelaten is nodig om goed af te stemmen. Het voorbeeld van 

deze jongen is heel extreem. Maar er is een groot grijs gebied, waarin zich studenten 

bevinden die niet lekker in hun vel zitten, en dat invloed heeft op hun studie. Het gaat er dan 

om aandacht te hebben voor de gehele mens, en evenveel te hechten aan de taken en 

zaken, als aan de persoon en de onderlinge relaties, en daarbij ook de omgeving niet uit het 

oog verliezen (Donkers, 2015). Op het niveau van organisatieontwikkeling impliceert dit een 
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pleidooi voor het terugdringen van het idee van veranderen als een rationeel planmatig 

gebeuren. Door de nadruk te veel te leggen op talentontwikkeling en excellentie, vergeet je 

een groep studenten die mogelijk ook kunnen excelleren, wanneer je ze ziet op een ander 

vlak. Dit zijn zulke jonge mensen, met een been het huis uit, zichzelf ontdekkend in een hele 

nieuwe wereld. Het is belangrijk om hier aandacht aan te geven door de student in zijn 

geheel te zien, bijvoorbeeld in de lessen. Er is dan volgens Donkers sprake van levend leren 

(2015).   

 

4.3 Rollengedrag afstemmen op de persoon: ontwikkeling van een sociale identiteit  

 

In het derde basisproces van een persoonsgerichte manier van werken wordt de innerlijke 

dynamiek in personen gerelateerd aan posities en rollen in de buitenwereld. De aandacht 

wordt gericht op het persoonlijk functioneren van mensen in verschillende sociale rollen en 

op de vraag hoe deze sociale rollen zijn afgestemd op de eigen gevoelens en behoeften van 

mensen. De betrokkenen in sociale systemen zoals organisaties worden gezien als 

rollendragers. De aandacht is gevestigd op de manier waarop ze hun rollen vervullen en hoe 

ze hun functioneren in die rollen zelf ervaren. Accent ligt hierbij op de subjectieve ervaring 

van dit rolfunctioneren. Uiteraard kunnen andere personen en instanties dit rolgedrag heel 

anders beoordelen. Vanuit een contextuele visie op de mens gezien, is die interne logica 

direct afhankelijk van een permanente, zowel voedende als verstorende, uitwisseling tussen 

individu en de buitenwereld. Ons ‘zelf’ is sociaal geconstrueerd en verdeeld over de sociale 

contexten waarbinnen we opereren. De sociale omgeving is als een deel in ons zelf 

opgenomen. Wie we zijn of wie we kunnen worden, hangt samen met de kenmerken, 

mogelijkheden en grenzen van de omgeving en onze plek daarin (Donkers, 2015) 

 

In de rollentheorie van de socioloog Talcott Parsons (1997) in Donkers (2015) ligt de nadruk 

op het menselijk handelen dat direct wordt verbonden met het functioneren van systemen. 

Kijken we vanuit dit sociologisch georiënteerde denken in termen van sociale rollen naar 

cognitieve gedragstheorieën, dan zouden we een ‘sociale rol’ kunnen omschrijven als een 

cognitief schema ofwel een rolschema. Rolschema’s brengen ordening aan in de sociale 

werkelijkheid. In die schema’s zijn expliciet normen opgenomen, die gelden voor leden van 

een bepaalde sociale groep of categorie. Zo’n sociale rol heeft gevolgen voor de waarneming 

en beoordeling van de waargenomen persoon en voor het verklaren van sociale 

gebeurtenissen.  

 

Willen we de afstemming van de verschillende sociale rollen op de behoeften van mensen 

verbeteren, dan vraagt dit om een aantal specifieke aandachtspunten bij 

organisatieontwikkeling: 

 

 Aandacht voor de afstemming tussen privé- en openbaar leven 

 Afstemming tussen sociale rol en persoon 
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 Ontwikkeling van een sociale identiteit 

 Belang van rituelen bij herstel van innerlijke ontkoppeling     

 

Ik vind dat ik in mijn rol als docent een goede balans heb gevonden tussen roldistantie en 

rolidentificatie. Zoals ik beschreef in de derde basiscompetentie, had ik in mijn functie als 

docent op de Hogeschool in het begin de neiging om te doen wat ik dacht wat er van mij 

verwacht werd, bijvoorbeeld door mij te houden aan instructie uit de docentenhandleiding. 

Hierdoor was er sprake van een gebrekkige rolidentificatie. Nu ervaar ik dit anders en kan ik 

spontaan in deze rol bewegen. Ik vul de rol vanuit mijzelf in en er heb geen moeite mee om 

mijzelf te laten zien. Het voelt heel organisch, ik voel me bovenal ‘mezelf’ als ik voor de klas 

sta. Donkers (2015) geeft aan dat om zichzelf te kunnen zijn in een bepaalde sociale rol, het 

nodig is dat iemand aan de ene kant een zekere scheiding aanbrengt tussen de rol en de rest 

van zijn persoon en aan de andere kant zorgt voor een bepaalde verbinding tussen beide. De 

twee bewegingen spelen zich tegelijkertijd af. Met het zoeken naar de balans worden 

mensen in allerlei sociale situaties meer zichzelf en zijn meer in staat tot rolflexibiliteit 

(Donkers, 2015).  

 

Door hierover ook in gesprek te gaan met mijn studenten, draag ik bij aan de ontwikkeling 

van hun sociale identiteit, dat zie ik ook als een sterk punt. Ook zij worstelen met momenten 

tussen hun verschillende rollen, bijvoorbeeld bij het verdelen van hun tijd tussen het 

onderhouden van sociale contacten en hun studie. Of ze vinden het lastig om zich te 

identificeren met hun nieuwe rol als verpleegkundige.  Ze denken dan heel iemand anders te 

moeten zijn en voelen dan geen binding meer met zichzelf. Of er is juist sprake van een hele 

sterke rolidentificatie en voelen ze zich heel verantwoordelijk voor het welzijn van de 

patiënt, soms zo erg dat ze het niet meer kunnen loslaten. Ik probeer hen dan uit te leggen 

dat ik ook gewoon ‘Margot’ ben als hun docent en dat ik ook best wel eens van hen wakker 

lig. Dat er voor mij niet iets bestaat als een hele strikte scheiding die ophoudt wanneer ik de 

school verlaat. Maar dat het wel belangrijk is dat je ook kunt loslaten, en dat ik thuis weer 

moeder kan zijn en me ook weer met deze rol kan verbinden. Daarvoor moet ik wel een 

zekere rolscheiding kunnen maken. Dit balanceren en afstemmen draagt bij aan de 

ontwikkeling van een sociale identiteit (Donkers).  

 

Het balanceren en afstemmen van de verschillende rollen die ik vervul, vind ik een hele klus. 

Ik ben niet alleen docent, maar ook een moeder, partner, vriendin, dochter, zus, werknemer, 

docent en student. Ik merk bij mezelf dat de binding met al deze verschillende werk- en 

privérollen erg groot is en dat ik met momenten hierdoor mezelf ook ‘kwijt’ kan zijn. Het 

dragen van al deze verschillende rollen ervaar ik dan als zwaar, ik wil ze allemaal goed 

vervullen en de balans tussen roldistantie en rolidentificatie komt dan onder druk te staan. 

Ik kan me dan afvragen of ik wel een goede moeder ben bijvoorbeeld, of ik wel aandachtig 

en geduldig genoeg ben voor mijn jongens. Het liefst wil ik al mijn sociale contacten 

onderhouden en niets missen, maar ik moet steeds een keuze maken tussen het vervullen 
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van mijn privérollen als moeder, partner of vriendin en de tijd die ik aan mijn studie of werk 

besteed.  Toch lukt het mij op heel veel momenten om opnieuw af te stemmen en kan ik mij 

weer vrij bewegen. Ik voel me dan bovenal weer ‘mezelf’ en kan me flexibeler bewegen 

tussen de verschillende rollen. 

 

Zoals ik bij basiscompetentie vijf beschreef heb ik er moeite mee werk en privé goed af te 

stemmen, dit zie ik ook als een zwak punt. Wanneer ik niet lekker in mij vel zit, me onzeker 

voel of in een lastige thuissituatie zit, ben ik geneigd om mij sterker voor te doen dan dat ik 

mij voel. Ik heb niet het idee dat deze gevoelens er mogen zijn, dat dit op het werk hoort. 

Pas als er een praktische reden is, ben ik geneigd om hier openheid in te geven. Uit 

onderzoek van Burke en Cooper (2008) in Donkers (2015) blijkt dat veel werknemers een 

conflict ervaren tussen beiden werelden en dat wederkerige afstemming vaak te wensen 

overlaat. Volgens deze auteurs is een gezonde thuissituatie bevorderend voor een gezonde 

werkorganisatie en omgekeerd. Bij een integratieve benadering binnen organisaties, die 

‘heel de persoon in zijn situatie’ centraal stellen, zien we medewerkers regelmatig 

overschakelen van aandacht voor privé naar openbaar leven en omgekeerd, bijvoorbeeld bij 

intervisie en functioneringsgesprekken. Zoals eerder beschreven zou het goed wanneer er in 

onze organisatie meer ruimte is voor de gehele mens.  

 

Mijn advies 

 

Door mensen te helpen te denken in verhouding tussen privaat- en publiek zelfbewustzijn, 

kunnen we bijdragen aan een meer bevredigende afstemming tussen sociale rol en persoon. 

Dit komt de ontwikkeling van een sociale identiteit ten goede en draagt bij aan de 

ontwikkeling van de identiteit van een sociaal systeem. De sociale identiteit van bijvoorbeeld 

een organisatie betreft immers de relatie tussen de persoonlijke identiteiten van haar 

deelnemers en de identiteit van deelnemers als geheel. Volgens Donkers (2015) is identiteit 

de kernopgave van organisaties. Wat zijn de waarden en betekenissen die de betrokkenen 

en de organisatie met elkaar verbinden en waar liggen de grenzen van de onderlinge 

betrokkenheid?  Het is dan van belang om in en rond de organisatie situaties te creëren, 

waarin betrokkenen verschillende aspecten van zichzelf, vanuit verschillende contexten 

kunnen laten zien. Het kan bepaalde patronen doorbreken en de blik op bepaalde mensen 

en situaties verbreden. Met studenten doe ik regelmatig dit soort rituelen of oefeningen, 

waarbij de student iets van zichzelf laat zien vanuit een andere context. Het is altijd 

bijzonder om te zien hoe ze elkaar met nieuwe ogen gaan bekijken nu ze weten dat de ander 

bijvoorbeeld erg goed kan voetballen, of al heel jong zijn moeder heeft verloren. Het zou 

mooi zijn als er in de organisatie ook meer ruimte komt om elkaar op een andere manier te 

zien. Mogelijk heeft het eenzelfde werking als bij mijn studenten: er ontstaat dan verbinding 

en er kan een gesprek ontstaan over wat we samen belangrijk en waardevol vinden. 

Mogelijk kan ik met mijn onderzoek een eerste initiatief nemen tot zo’n samenkomst. Op 

deze manier geef ik openheid over wat ik van waarde vind en nodig ik anderen uit om dit 
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ook te doen. Volgens Donkers (2015) kan dit een bijdrage leveren aan het realiseren van een 

meer bezielde organisatie. 
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5.  De organisatie als een verantwoord maatschappelijk systeem  

 

In het derde perspectief kijken we naar de relatie met de omgeving. We staan stil bij de 

groep of organisatie als maatschappelijk systeem, als een macht- en samenwerkingsverband, 

dat interacteert met de maatschappelijke, politieke en economische omgeving. De 

organisatiewerkelijkheid kan immers niet worden herleid tot eigenschappen of processen in 

individuen, zo hebben sociologen als Durkheim, Elias en vele anderen genoegzaam 

aangetoond. De sociale werkelijkheid is een gevolg van complexe interactieprocessen tussen 

individuen en hun omgevingen. Het betreft een uitermate complex netwerk van 

zelfregulatoire processen, opererend in een woelige en onvoorspelbare maatschappelijke 

omgeving. Op die omgeving moeten zij zich afstemmen, willen ze effectief zijn. Vanuit de 

complexiteitstheorie en de netwerklogica Castells (2009) in Donkers (2015) kun je een 

organisatie zien als een in wezen onbegrensd, vloeibaar en dus onbeheersbaar netwerk van 

interne en externe relaties.  

 

Het beïnvloeden van deze chaotische complexiteit vraagt vooral om afstemmen op de 

zichzelf organiserende processen en -patronen in de chaotische wereld. We kunnen deze 

complexiteit niet plannen, controleren en beheersen. Volgens Boutellier in Donkers (2015) is 

improvisatie de menselijke variant van deze complexe, onbegrensde netwerksamenleving als 

de onze. De kern van improvisatie is afstemming. In de afstemming op de omgeving creëert 

men de geslaagde improvisatie. Vergelijk de jazz-improvisatie. De compositie, het resultaat, 

komt tot stand in de interactie met de omgeving, dat wil zeggen in het proces wordt de vorm 

en richting van de compositie gecreëerd. De compositie ontstaat min of meer  binnen een 

duidelijke structuur. Spontaniteit als een beheerste vorm van een vanzelf verlopend proces. 

Het is een optimale vorm van zelfregulering: actor en systeem zijn subtiel op elkaar 

afgestemd. Het is juist die afstemming die vertrouwen in en tussen mensen schept.   

 

De belangrijkste kritiek van Donkers (2015) op het traditionele systeemdenken, is dat men 

zich blind staart op voorspelbare structuren en te weinig oog heeft voor de mens als actieve 

zelfbestuurder en beïnvloeder van zijn omgeving.  In een sociaal-constructieve visie op 

systemen is de erkenning van de wederkerige beïnvloeding tussen actoren en systeem het 

basisprincipe van haar theorievorming. Vertaald naar het thema van zelforganisering 

betekent dit dat zelforganisering de combinatie is van een subjectief proces van zelfsturen 

en een objectief verlopend afstemmingsproces in gedrag en maatschappij. Organisaties 

worden niet alleen door de omgeving beïnvloed; ze beïnvloeden op hun beurt ook weer die 

maatschappelijke omgeving. Beide bewegingen horen bij elkaar. In handelingstermen 

gesproken, moet de zelfsturing van de betrokkenen op deze omgevingscondities worden 

afgestemd. In de sociaal-constructieve visie op complexiteit, zijn de organisatieleden geen 

marionetten die helemaal door systemische processen worden bepaald. Op hun beurt  

beïnvloeden individuen en collectieven de verhoudingen binnen en buiten de organisatie in 

een bewust en onbewust door hen gewenste richting. In het zichzelf sturen stemmen ze af 
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op de maatschappelijke en ecologische omgeving. Dit gebeurt in talrijke wisselende 

netwerken in en rond de organisaties. 

 

Vanuit deze visie op mens en samenleving komt Donkers (2012) in zijn praktijkonderzoeken  

naar methodieken van sociale interventie, tot een drietal basiscompetenties in het 

organiseren op dit maatschappelijk handelingsniveau: 

 

 Een interculturele handelingscompetentie 

 Een interpersoonlijke communicatiecompetentie 

 Een sociaaleconomische en politieke handelingsbekwaamheid 

 

5.1 Intercultureel handelen: mens en organisatie als cultureel handelingssysteem 

 

In de eerste basiscompetentie van maatschappelijk handelen gaat het om de interculturele 

handelingsbekwaamheid. De aandacht wordt gevestigd op de ontwikkelingen in de 

interculturele verhoudingen binnen en buiten de groep en de organisatie en hoe daarin 

constructief te handelen, met het oog op versterking van de organisatiecultuur. In termen 

van Bourdieu (1992) in (Donkers, 2015) draagt dit basisproces bij aan de ontwikkeling van 

het culturele kapitaal van de organisatie. Naar de organisatie wordt gekeken als een 

intercultureel handelingssysteem. Dit betekent dat het een beweging is tussen verschillende 

culturen en subculturen. Mensen zijn in actieve zin betrokken bij de vormig van waarden, 

normen en gebruiken die in de organisatie gelden. Ze geven met elkaar zin en betekenis aan 

de organisatie. Ze stemmen eigen waarden en betekenisgeving af op die van andere interne 

en externe belanghebbenden en creëren met elkaar een bepaalde cultuur. Versterking van 

dit interculturele handelingsvermogen vraagt om een aantal specifieke aandachtspunten bij 

organisatieontwikkeling:   

 

 Ontwikkeling van een constructieve partnercultuur 

 Focus op inhoudelijke doelstelling en missie van de organisatie  

 Constructief omgaan met tegenstellingen en conflicten   

 

Een organisatie kan gezien worden als een maatschappelijk systeem, als een macht- en 

samenwerkingsverband dat interacteert met de maatschappelijke, politieke en economische 

omgeving (Donkers, 2015). In de missie van de Hogeschool komen een aantal centrale 

morele grenzen naar voren die verwijzen naar een algemeen belang.  

‘Door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering 

van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we 

bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en 

duurzame samenleving2.’  

                                                        
2Uit: Strategische Koers 2020, februari 2014. 
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Ik vind het een sterk punt van ons als organisatie dat onderwijs, praktijk en onderzoek met 

elkaar worden verbonden en ten dienste staan van elkaar. Onze directeur is niet alleen 

intern, maar ook extern op de omgeving buiten de Hogeschool gericht. Zij slaagt er in om 

zowel goede contacten te onderhouden met de mensen in het veld,  met de lectoraten waar 

onderzoek wordt verricht en met het onderwijs. Daarbinnen is ze naar mijn mening erg 

enthousiasmerend, initiërend en vernieuwend en geeft ze inhoudelijk richting aan de 

opleiding. Het is voor haar balanceren en zoeken naar evenwicht tussen deze verschillende 

spelers. Ze moet zich daarbij ook intern afstemmen, wat niet eenvoudig is. Wanneer 

bepaalde zaken als mededelingen worden gebracht leidt dit soms tot onbegrip voor haar 

‘logica’. Wanneer we kijken naar de inhoudelijke doelrichting van het werk houden mensen 

er volgens Donkers (2015) heel verschillende waardeopvattingen, normen en gebruiken op 

na. Ze geven heel verschillend uitleg wat die inhoudelijke richting zou moeten inhouden. Een 

en ander leidt volgens Donkers (2015) gemakkelijk tot allerlei fricties in de samenwerking 

tussen individuen en geledingen binnen en buiten de organisatie. Een belangrijke 

basiscompetentie van intercultureel handelen is dan ook: het met elkaar constructief leren 

omgaan met verschillen, tegenstellingen en conflicten.  

 

Intercultureel gezien vraagt het constructief leren omgaan met verschillen, tegenstellingen 

en conflicten dat professionals, managers en instellingen gunstige situaties arrangeren, 

waarbinnen conflicterende partijen zelf met elkaar hun tegenstellingen en conflicten 

uitspreken, oplossen en verwerken. In mijn docentschap vind ik dit over het algemeen een 

sterk punt van mijzelf. Het lukt me niet altijd om deze actief, terugtredende opstelling in te 

nemen zoals Donkers (2015) deze beschrijft. Maar over het algemeen ben ik mij er erg van 

bewust en geef ik studenten de ruimte om zelf de aard van een conflict of probleem op te 

lossen en te verwerken. Dit bewustzijn probeer ik hen ook bij te brengen, bijvoorbeeld 

wanneer het gaat over tegenstellingen en conflicten die zij ervaren met de patiënt of 

familieleden. Of wanneer het bijvoorbeeld gaat over het gaat over het motiveren tot 

gedragsverandering bij de patiënt. Wanner deze een probleem ervaart is het belangrijk om 

te onderzoeken, wat hij zelf aan beweegredenen en oplossingen in huis heeft om hiermee 

om te gaan, en niet als beroepskracht zelf de oplossingen aan te dragen. Anders gaat het 

volgens Donkers (2015) niet meer om de zelfgekozen waarde van mensen op grond van 

intrinsieke motivatie en verbondenheid die men met elkaar heeft gecreëerd. 

 

Dit is niet alleen voor mijn studenten lastig, maar ook voor ons in de organisatie, dit kan dan 

ook als zwak punt worden gezien. Ik denk dat wij als docenten, hopend op een goede afloop 

(een diploma), met momenten ook dwingend kunnen zijn naar onze studenten. Dat we erg 

voorschrijvend zijn en oplossingsgericht. Ook in het voorbeeld dat ik bij basiscompetentie 

vier heb uitgewerkt komt dit duidelijk naar voren. Het conflict dat werd ervaren door mijn 

collega’s is uiteindelijk opgelost door hun samenwerking te beëindigen. Ik denk dat we hen 

onvoldoende gelegenheid hebben geboden om zelf het conflict op te lossen.  
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Wat ik een zwak punt vind t.a.v. mijn eigen functioneren in de organisatie is het opereren 

vanuit een en-en logica (Donkers, 2015). Dat is mijns inziens niet alleen mijn zwakke punt, 

maar ook die van mijn collega docenten. Het management heeft van doen met van bovenaf 

opgelegde eisen op het gebied van resultaatverplichting en afrekensystematiek. Zo geeft 

mijn directeur aan dat de Hogeschool moet voldoen aan de prestatieafspraken die met het 

ministerie zijn gemaakt. Als we deze niet nakomen zal er worden gekort op de begroting en 

hebben we als school een groot probleem. We worden hier dagelijks op allerlei, wat mij 

betreft, ongewenste manieren mee geconfronteerd. Habermas (1983) spreekt van de 

kolonisering van de leefwereld wanneer de logica van het strategisch handelen dat gericht is 

op het boeken van resultaten, steeds meer de leefwereld van de professionals gaat 

overheersen. In een andere opdracht beschreef ik hoe wij als docenten in ons handelen 

worden beperkt door bureaucratische systemen en regelgeving. Het financiële 

waardenkader wordt dan leidend en de waarden die voortkomen uit ons inhoudelijk 

oriëntatiekader komen dan onder druk te staan. Er is bijvoorbeeld de wens om aandacht en 

erkenning te geven aan de prestatie van de student, dat komt nu door tijdsgebrek onder 

druk te staan. Maar ook de ruimte om te kunnen inspelen op wat een student nodig heeft. 

Door standaardisering wordt dit onmogelijk gemaakt. Formats zijn nodig om te kunnen 

beoordelen, maar hierdoor worden belangrijke elementen wel over het hoofd gezien. 

Donkers (2015) wijst ons op het belang van een verbinding tussen het marktgericht denken 

en de inhoudelijke waardegeoriënteerde handelingslogica. Het is belangrijk dat het 

management deze koppeling weet te maken, maar ook wij als docenten. Doordat we ons 

beperkt voelen en ideeën en plannen vaak geen doorgang kunnen vinden, ontstaat er met 

regelmaat een gevoel van machteloosheid. Wij trekken onszelf dan vooral mopperend terug 

en brengen weinig interesse op voor de klus die het management te klaren heeft. Ik wil niet 

zeggen dat wij ons al docenten ineens allemaal moeten gaan bezig houden met strategie en 

marktwerking. Maar het kan wel meer inzicht geven en begrip creëren. Er is nu met 

momenten sprake van een wij- zij denken, ik vind dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn 

om deze koppeling te maken. We moeten volgens Donkers (2015) deze verbinding maken en 

daarbij de maatschappelijke opdracht vooropstellen die professionals en organisaties in de 

samenleving hebben ontvangen. Iedereen werkt vanuit een andere functie mee aan deze 

zelfde opdracht. Het is juist deze rigoureuze scheiding tussen geldwaarden en andere 

waarden van kwaliteit die ten grondslag ligt aan maatschappelijk onverantwoord gedrag van 

bepaalde organisaties en verantwoordelijke personen daarin (Donkers, 2015).  

 

Mijn advies 

 

Om de interculturele communicatiebekwaamheid van de medewerkers in het omgaan met 

verschillen en tegenstellingen aan te spreken en versterken is het volgens Donkers (2015) 

belangrijk om leersituaties te creëren. Volgens van Weick (1995) in Donkers (2015) is 

samenwerken een proces van betekenis maken, sensemaking op grond van ervaringen. Dat 
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is volgens van Weick niet hetzelfde als probleemoplossing, dat in onze organisatie mijns 

inziens voornamelijk centraal staat. Het snel en acuut besluiten kunnen nemen is volgens 

mijn collega eigen aan het verpleegkundig beroep. Moeite hebben de dialoog aan te gaan 

volgens haar ook. Terwijl juist In een dialogisch proces de opvattingen en morele waarden 

worden geconstrueerd, gedeconstrueerd en gereconstrueerd. Ieder maakt zijn eigen 

contextafhankelijke constructies op basis van zijn eigen referentiekader. De oordeelsvorming 

verloopt als een proces van gezamenlijke betekenisgeving. In dat proces worden de eigen 

referentiekaders van de betrokkenen bevraagd. De kwaliteit van dit proces maakt het 

mogelijk om de betekenissen te delen, te erkennen en te accepteren zonder dat alle 

verschillen worden geëlimineerd, aldus van Staveren (2007) in Donkers (2009). Interculturele 

communicatie vraagt om het leren opkomen voor de eigen waarde opvattingen en 

tegelijkertijd zich te leren afstemmen op de waarde opvattingen van anderen. 

 

Daarnaast is het belangrijk om een partnerschapscultuur te ontwikkelen waarin de focus ligt 

op de vorming en uitwerking van de inhoudelijke doelstelling van de organisatie. De 

interculturele communicatie kan dan volgens Donkers (2015) ook leiden tot een verdere 

ontwikkeling en uitwerking van de centrale concepten in de inhoudelijke missie van de 

organisatie. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de sociale identiteit van de 

hogeschool. Dergelijke concepten als zelforganisering, duurzaamheid, vertrouwen en 

transparantie zijn complex van aard en zijn van toepassing op alle geledingen van de 

organisatie.Het reflectiekader van zelfregulering kan behulpzaam zijn bij het uitwerken van 

deze inhoudelijke concepten, wat het systeem flexibeler en robuuster maakt (Donkers, 

2015). Nu zijn het voor mij een aantal abstracte termen die over elke organisatie zouden 

kunnen gaan. Door de centrale concepten met elkaar uit te werken, worden ze ook 

herkenbaar in de organisatie en kan men zich er meer mee verbinden, het worden 

concepten die door ons allen worden gedragen en die ons richting geven.  

 

5.2 Interpersoonlijk handelen: mens en organisatie als communicatief handelingssysteem 

 

Maatschappelijke betrekkingen zijn echter meer dan interculturele uitwisselingen. Mensen 

zijn veelvoudige zelven die interacteren met andere personen, die eveneens moeten worden 

opgevat als veelvoudige zelven. Een adequate afstemming tussen deze veelvoudige 

personen verwijst dan ook direct naar de afstemming in hun beider binnenwereld. 

Intrapersoonlijke processen zoals deze naar voren komen in de basiscompetenties vier, vijf 

en zes, zijn essentieel voor een bevredigende interpersoonlijke afstemming. Interne 

tegenstrijdigheden tussen verstand en gevoel of tussen ervaring en gedrag in verschillende 

sociale rollen kunnen direct verstorend werken op de interpersoonlijke afstemming. Interne 

discrepanties gaan dikwijls gelijk op met externe discrepanties en fricties tussen personen. 

Als iemand zich niet autonoom gedraagt in overeenstemming met de eigen gevoelens en 

behoeften, dan betekent dit dat hij aan de buitenwereld andere informatie uit zijn innerlijke 

prijsgeeft dan hij zelf heeft. Anderen kunnen dan niet adequaat op zijn innerlijke informatie 
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reageren.  We spreken hier van een interpersoonlijke communicatiebekwaamheid. In de 

terminologie van Bourdieu (1992) in Donkers (2015) gaat het om het sociaal kapitaal van een 

organisatie. Naar de organisatie wordt gekeken als een communicatieve institutie. Wijsbek 

(2009) in Donkers (2015) spreekt van een dialogische organisatie.   

 

Versterking van dit basisproces vraagt om een aantal specifieke aandachtspunten bij 

organisatieontwikkeling: 

 Een hoog presentiegehalte.   

 Aandacht voor mogelijke fricties in de uitwisseling van informatie.   

 Rechtvaardigheid in verhoudingen tussen gelijkheid en diversiteit. 

 Gelijkwaardigheid in verhoudingen tussen autonomie en verbondenheid. 

 

In mijn relatie met anderen wil ik graag present zijn, bijvoorbeeld bij mijn studenten. Dit zie 

ik als een sterk punt. Present zijn betekent: er betekenisvol met-en-voor-de-ander zijn. Ik 

denk dat ik hier met momenten in slaag, maar of ik echt betekenisvol ben voor die ander, 

kan alleen die ander bepalen. Present zijn betekent betrokkenheid op de ander zonder een 

vooraf gestelde doelrichting of agenda. Dit is moeilijk te realiseren door de manier waarop 

het onderwijs wordt vormgegeven en is georganiseerd. Zoals eerder beschreven liggen 

lesdoelen en inhoud grotendeels vast en ook de tijd en ruimte die ik met bijvoorbeeld 

studenten kan doorbrengen. Toch probeer ik in het aanwezig zijn bij de ander doelrichting of 

agenda los te laten, mezelf op de ander af te stemmen en er voor die ander te zijn. Ik denk 

dat ik dit ook doe naar mijn collega’s, in mijn betrokkenheid bij de studenten en mijn grote 

aandacht voor hen. 

 

Een belangrijk aspect van present-zijn is respectvolle empathie. Respect begint volgens 

Sennet (2003) in Donkers (2015) met de erkenning van de ander als een zelfsturend iemand. 

Deze erkenning is onvoorwaardelijk en je hoeft hier geen prestatie voor te leveren. De 

waarneming van de ander is bij respectvolle empathie volgens Donkers (2015) niet enkel 

feitelijk van aard maar met gevoel geladen. Ik leef me in de wereld van de ander in en 

probeer hem van binnenuit te verstaan in waar hij mee bezig is, maar ik ben niet die ander. 

Het op deze manier van verplaatsen in de ander is mij vertrouwd vanuit mijn 

theaterachtergrond en ik zie dit ook als een sterk punt. Het is een van de belangrijkste pijlers 

van mijn vak: docent Drama. Inlevingsvermogen is essentieel om je rol geloofwaardig te 

kunnen spelen en ook als theatermaker en regisseur probeer je jezelf in te leven in de 

personages en hun situaties. Daarnaast is je betrokkenheid bij de wereld een belangrijke 

motor om te kunnen creëren. Door je publiek mee te nemen in een andere wereld, laat je 

hen kennismaken met een andere perspectief, dat hun blik kan verruimen, inzicht kan geven 

en een gevoel van verbondenheid kan geven. In mijn rol als docent helpt mijn 

inlevingsvermogen mij om aan te sluiten op de belevingswereld van de student en mij een 

beeld te vormen van wat hij nodig heeft. Tijdens de lessen gebruik ik theater om het 

vermogen tot inleven bij de studenten te ontwikkelen. Empathisch vermogen is noodzakelijk 



 38 

voor een verpleegkundige om de patiënt te kunnen begrijpen en te begeleiden. Een goede 

verpleegkundige heeft empathie voor de pijn en het lijden van patiënten en is in staat om 

compassie te voelen en troost te bieden. Door tijdens de opleiding te werken met 

simulatiepatiënten ervaren studenten het belang van contact en leren ze in een veilige 

setting zich open te stellen voor de patiënt en diens verhaal. 

 

Ik ervaar in de organisatie echter niet altijd verbondenheid, dit zie ik als een zwak punt. 

Sinds kort zijn we bij de Hogeschool gestart met een nieuw huisvestingsconcept. Dit heeft 

tot doel om efficiënt en flexibel gebruik te maken van de gebouwen en het faciliteren van 

‘ontmoeten’ en ‘verbinden’. Door mobiele ICT-middelen, een draadloos netwerk, 

gemeenschappelijk- en flexibel ruimtegebruik moet het voor iedereen, overal binnen de HU-

gebouwen mogelijk zijn om te werken, studeren en te ontmoeten. Toen ik terugkwam van 

mijn verlof en op de nieuwe werkplek begon, ervoer ik het als een positieve verandering. 

Niet alleen de lichtheid en ruimtelijkheid van het gebouw, maar vooral het feit dat ik mijn 

eigen gang kon gaan. Eerder ervoer ik meer controle vanuit het management, bijvoorbeeld 

op werktijden, en kon ik alleen op bepaalde plaatsen zitten. Dat is nu flexibel, net als de 

lestijden. Hierdoor moet ik soms ook in de avond werken, maar ik kan ook later beginnen of 

thuiswerken. Dit komt in positieve zin tegemoet aan mijn gevoel autonoom te zijn. Onder 

autonomie versta ik: handelen in overeenstemming met onze echte gevoelens en behoeften 

(Donkers, 2015). Door het nieuwe werken ben ik meer in staat om hierop te reageren. 

Echter, werkelijke autonomie wijst volgens Donkers (2015) op de morele erkenning van elk 

mens als subject van eigen handelen. Als professional heb je recht op zelfsturing, op het 

maken van eigen keuzes en op het zoeken naar mogelijkheden om deze vanuit jouw 

professionaliteit in interactie met, in mijn geval, de student te realiseren. Dat gaat om meer 

dan de vrijheid om een werkplek uit te kiezen, dat is veel fundamenteler. Door de wijze 

waarop veranderingen worden gerealiseerd binnen de Hogeschool wordt met momenten 

voorbij gegaan aan dit recht op zelfsturing. Net als het nieuwe werken, worden 

veranderingen dan te veel top down doorgevoerd in de organisatie. 

 

Naast autonomie kan verbondenheid gezien worden als een andere belangrijke menselijke 

behoefte. Dit is ook een waarde die men met het nieuwe huisvestingsconcept wil realiseren, 

maar men slaagt hier naar mijn idee vooralsnog niet in. Doordat er geen eigen kamers en 

plekjes meer zijn, missen medewerkers een vertrouwde en veilige plek, en het samen zijn 

met elkaar. “Ik vind er echt niks meer aan”, zeggen collega’s bijvoorbeeld, of: “ik ga maar 

naar huis want ik zie toch niemand”. Ik herken dit zelf ook, ik was laatst ziek en eigenlijk had 

niemand me gemist. Nu klinkt dit zieliger dan ik het bedoel, maar het is nu eenmaal prettig 

om persoonlijk contact met elkaar te hebben. Hierin zie ik het gevaar van los-zand relaties 

zoals Donkers (2015) dit noemt: er is dan sprake van te weinig sociale cohesie en te weinig 

gevoel van verbondenheid. Dit leidt met momenten tot onverschillig gedrag bij mezelf en dit 

zie ik ook bij collega’s. Er is dan vooral sprake van negatieve afhankelijkheid. Dit was al 

aanwezig, maar ik denk dat dit met het nieuwe werken alleen maar versterkt wordt.  
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Een ander gevaar zie ik in de fricties die ontstaan bij de uitwisseling van informatie. Door het 

nieuwe werken ontmoet je elkaar minder vaak in de wandelgangen waardoor je eerder 

gedwongen bent e-mail te gebruiken om contact te leggen met collega’s. Naast dat het veel 

tijd kost ontstaat er onderling ook sneller miscommunicatie. Zoals ik eerder heb benoemd, 

wordt het niet gemakkelijk gevonden om open de dialoog met elkaar te zoeken. Wanneer je 

iemand wilt ontlopen is dit een stuk makkelijker geworden. Zo vertelde een collega van mij 

dat een niet uitgesproken conflict tussen haar en een collega was geresulteerd in een nare 

email uitwisseling. Ze vroeg mij een oordeel te geven over de e-mails. Ik las echter niets 

vreemds en vroeg me af of haar interpretatie wel juist was. Ik vroeg haar of ze niet beter een 

afspraak met deze collega kon maken om haar aannames te checken. Aandacht voor 

mogelijke fricties in de uitwisseling van informatieis volgens Donkers (2015) belangrijk bij 

aan present-zijn in de organisatie.  

 

Mijn advies 

 

Volgens Donkers (2015) is het belangrijk om autonomie en verbondenheid niet in 

ontkoppelde zin te verstaan, maar beide behoeften tegelijkertijd evenwichtig te realiseren: 

om binnen het zorgen voor de ander, ook op te komen voor de eigen belangen en 

omgekeerd. Bevrediging van de beide fundamentele behoeften in hun onderlinge verband 

kan kenmerkend worden genoemd voor een gelijkwaardige relatie. Gelijkwaardigheid is dus 

gekoppeld aan de norm van autonomie en is niet synoniem met gelijkheid. Vanuit de 

autonomienorm doe je iets voor de ander omdat je het écht wilt, vanuit intrinsieke 

motivatie en niet om straf of goedkeuring. Als wenselijk beeld van een gelijkwaardige 

verhouding komt hier naar voren: het realiseren en zoeken naar een bevredigende balans 

tussen afstand en betrokkenheid. Het zoeken naar deze balans wordt door Donkers (2015) 

getypeerd als een proces van scheiden en van verbinden tussen zichzelf en de ander. Door 

zich met de ander te verbinden en te wensen dat het goed met hem gaat, wordt de dialoog 

geopend. Door zich in wederkerige verbondenheid weer van elkaar te scheiden, wordt de 

dialoog niet grenzeloos. Daarbij is het volgens Donkers (2015) belangrijk dat men zorgvuldig 

omgaat met macht. Management en docent hebben een andere positie en 

verantwoordelijkheden en kunnen niet als gelijken worden beschouwd. Het is belangrijk dat 

deze verschillen in macht worden erkend, maar dat tegelijkertijd in een gelijkwaardige 

verhouding wordt geprobeerd om een machtsvrije dialoog met elkaar te voeren. Het vraagt 

transparantie van het management om zijn keuzes, en de rechtvaardiging hiervan, aan een 

kritisch onderzoek te onderwerpen. In termen van Habermas betekent een machtsvrije 

dialoog dat mensen in staat zijn om in gesprek te gaan over elkaars aanspraken op 

geldigheid van wat ze beweren. Het is een communicatiebenadering waarin ook de meer 

machtige zich ter verantwoording laat roepen (van der Laan, 1990). Het management 

gebruikt daarbij zijn invloedspositie om met open vizier het zelfregulerend vermogen van 
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het individu en het collectief aan te spreken en te versterken (Donkers, 2015). We kunnen 

dan spreken over het zorgvuldig omgaan met macht. 

 

Tenslotte wil ik mijzelf adviseren om niet in de negatieve afhankelijkheid te blijven hangen, 

zoals ik nu met momenten doe. Het is volgens Donkers (2015) belangrijk om weer positief en 

vanuit eigen kracht verder te gaan. Het gaat er om telkens opnieuw te bekijken wat mijn 

eigen invloed is en kan zijn in een situatie.  

 

5.3 Structuur- en positie beïnvloeding: mens en organisatie als sociaal- economisch en 

politiek handelingssysteem 

 

Verhoudingen tussen mensen zijn meer dan een uitwisselingsproces op intercultureel en 

interpersoonlijk vlak. Betrekkingen zijn ingebed in organisatorische, maatschappelijke en 

ecologische structuren en posities. Binnen voorgegeven structurele en institutionele kaders 

voltrekt zich ons handelen. Naar de organisatie moet dus ook gekeken worden als een 

sociaaleconomisch en politiek systeem. De organisatie is dan te begrijpen als een beweging 

tussen verschillende posities en structuren. Bij deze structurele vormgeving van de 

verhoudingen binnen en buiten de organisatie, zijn mensen in actieve zin betrokken.  In de 

terminologie van Bourdieu (1992) in (Donkers, 2015) kunnen zij bijdragen aan versterking 

van het sociaaleconomisch en politiek kapitaal van het sociaal systeem. De vooronderstelling 

daarbij is dat structuren en machtsposities niet onwrikbaar vast liggen en min of meer door 

mensen beïnvloedbaar zijn. De leden van de organisatie worden aangesproken als actieve 

participanten in het beïnvloeden van posities  en structuren binnen en buiten de organisatie. 

Versterking van dit positief beïnvloedend handelingsvermogen vraagt om een aantal 

specifieke aandachtspunten bij organisatieontwikkeling: 

 

 Ontwikkeling van positiebewustzijn 

 Versterken van macht- en invloedspositie 

 Versterking van democratische structuren 

 Naar laagdrempelige vitale organisaties 

 Ontwikkeling van een duurzame samenleving 

 

Wanneer het gaat om het versterken van macht- en invloedsposities kan ik zowel sterke- 

alsook zwakke punten noemen. Volgens Brakenhoff (2009) in Donkers (2015) voldoet het 

traditioneel hiërarchische verandermodel niet meer. Het is nodig om organisaties te 

ontwikkelen die individuen en groepen ruimte geven om te experimenteren, die vertrouwen 

hebben in de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers, en die mogelijkheden bieden 

tot intervisie en open communicatie en samenwerkend leren. Er worden bij ons in de 

organisatie verschillende pogingen hiertoe gedaan, dat ik zie als een sterk punt. Het in het 

leven roepen van de zelf-organiserende teams is hier een voorbeeld van. Maar docenten 

worden ook geregeld uitgenodigd om mee te denken in de strategische koers van de 
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organisatie of aan de invulling van het nieuwe beroepsprofiel. Ook het mogelijk maken van 

een masteropleiding voor de docenten, weliswaar onder druk van de overheid, kan gezien 

worden als het bieden van professionele ruimte. Onze directeur ziet docenten graag meer 

eigenaarschap nemen over hun werk. Zo initieert ze de zogenaamde journalclubs, waar 

verschillende docenten van IVS samenkomen om kennis en vaardigheden te verwerven en 

bij te houden a.d.h.v. wetenschappelijke publicaties. Deze clubs laten zich het beste 

vergelijken met communities of practice3. Het management is aan het onderzoeken of ze 

docenten zelf hun roosters kunnen laten maken en is aan het proberen om op verschillende 

manieren kleine netwerken te creëren waar docenten kunnen uitwisselen en van elkaar 

kunnen leren. Genoeg voorbeelden dus waaruit blijkt dat de organisatie geïnteresseerd is in 

de bijdrage van zijn medewerkers. In de praktijk worden dit soort initiatieven echter veelal 

ervaren als ‘opgelegd’ en niet gezien als mogelijkheid om invloed uit te oefenen. 

 

De analyse die ik op dit moment uitvoer i.h.k.v. deze opdracht, met betrekking tot mijn eigen 

invloedspositie in de organisatie zie ik als een sterk punt. Het is tenslotte essentieel in het 

kader van zelfregulering. 

 

Wanneer ik kijk naar mijn functioneren in de organisatie, zie ik het uitoefenen van eigen  

invloed als een zwak punt. Dit bewustzijn is gegroeid door het uitvoeren van deze opdracht, 

waarbij ik a.d.h.v. de negen basiscompetenties reflecteer op mijn eigen functioneren. Ik 

denk dat dit niet alleen voor mijzelf, maar ook voor een aantal van mijn collega’s geldt. 

Mogelijk speelt achtergrondbevrediging, zoals Donkers (2015) dit beschrijft een rol. 

Wanneer mensen eenmaal op een bepaalde positie zitten, voelen ze bepaalde behoeften 

niet meer, omdat hier chronisch aan is voldaan. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over het 

verwerven van een inkomen of het ambiëren van een carrière. Het gevaar is dan dat ze te 

veel op hun lauweren gaan rusten. Bij jonge collega’s zie ik bijvoorbeeld vaak veel energie, 

wilskracht en initiatief om dingen op te zetten en bereiken. Toen ik freelancer was vond ik 

mezelf ook veel ondernemender. Ik was constant nieuwe ideeën aan het ontwikkelen en 

plannen aan het maken met collega freelancers. Inkomen was geen gegeven, je moest het 

echt verdienen. Dat gaf enorm veel motivatie. Nu merk ik op dat ik met momenten ook wat 

meer achterover leun. Het heeft mijns inziens ook te maken met de beperking van de 

professionele ruimte, zoals ik eerder heb beschreven. Enerzijds door bureaucratische 

systemen en regelgeving, waardoor ideeën en plannen vaak geen doorgang kunnen vinden. 

Anderzijds door de controle die wordt uitgeoefend vanuit het management. Dit leidt met 

momenten tot behoudend en zelfs passief gedrag, want: ’wat heeft het voor zin?’. De 

deuren van de kamers worden gesloten om onderling te klagen en de moedeloosheid krijgt 

de overhand. Dit ‘slachtofferschap’ draagt geenszins bij aan een productieve werkomgeving 

en ook allerminst aan een goede sfeer op de werkvloer. Er is een dynamiek ontstaan waarin 

                                                        
3In communities of practice vormen mensen vrijwillig informele leefgroepen waarin zij op grond van interesse 
en belang ten aanzien van een bepaald kennisgebied, praktijkervaring delen, elkaar helpen en een gedeelde 
praktijk met elkaar verder ontwikkelen. 
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wij als professionals weinig invloed uitoefenen op de situatie en vooral het management, de 

regels en protocollen, ons laten vertellen wat te doen.  

 

Volgens mijn collega is dit ook ‘de verpleegkundige eigen’:  

“Verpleegkundigen komen vaak uit een hiërarchische structuur, waarbij zij veel ‘moeten’ en 

eigenlijk niets te zeggen hebben. Dus is de coping vooral zich een beetje mopperend 

terugtrekken, tegen onder van de Roos van Leary zeg maar. Hierin zit zoveel onvrede, 

betrokkenheid en zich tekort gedaan voelen.”  

 

Ik ben zelf geen verpleegkundige, maar herken het wel in de reactie van collega’s en ik zie 

het ook terug bij mijn studenten wanneer ze vertellen over hun stage. Het valt mij op dat 

studenten zich tijdens hun stage conformeren aan de heersende vaak hiërarchische cultuur. 

De formele positie bepaalt wie het voor het zeggen heeft en studenten schikken zich hierin 

vanuit hun positie als stagiair. Ze vinden het moeilijk om invloed uit te oefenen op een 

situatie, bijvoorbeeld door de dialoog aan te gaan, wanneer ze het ergens niet mee eens zijn. 

Ze vertellen mij dat ze dit niet durven, omdat ze bang zijn hier op afgerekend te worden en 

dat ze hun stage niet halen. Vanuit dit rudimentaire positiebewustzijn kiezen studenten er 

vaak voor om hun mond te houden (Donkers, 2015). Zo vertelde een student van mij laatst 

een ervaring waarbij ze samen met haar werkbegeleidster een patiënt met dementie moest 

wassen. Deze man kon moeilijk uit zijn woorden komen en erg overstuur raken wanneer hij 

werd gewassen. Hij vond het niet prettig om aangeraakt te worden, in het bijzonder niet bij 

zijn intieme delen. De student had hem vaker verzorgd en inmiddels samen met de patiënt 

een manier gevonden waarop hij het prettig vond om aangeraakt te worden en waardoor hij 

ook rustig bleef. Ze nam alle tijd voor hem, neuriede ondertussen een liedje en hield hem 

daarbij constant in de gaten. Deze keer ging de werkbegeleidster mee en ze waste de man 

ruw en hard, vond de student. De werkbegeleidster waste daarbij veel te lang zijn intieme 

delen naar haar mening en uitte tevens haar onvrede over het werk. De man werd onrustig 

en boos en de student vond dit volledig te begrijpen. Ze durfde niks te zeggen tegen haar 

werkbegeleidster, maar voelde zich achteraf enorm opgelaten omdat deze man niet in zijn 

waarde was gelaten. Het is een voorbeeld dat illustreert hoe de zelfregie van zowel patiënt 

als student teniet wordt gedaan.  

 

Mijn advies 

 

Bij signalering van knelpunten en mistoestanden is het volgens Donkers (2015) essentieel  

om de dialoog te zoeken met relevante betrokkenen. Hierin moet de nadruk worden gelegd 

op de inhoudelijke waarden en de missie van het sociale systeem. Het gaat dan niet om 

strategische machtsspelletjes op zichzelf, maar om het boven tafel houden van de 

zorginhoudelijke doelstelling van de organisatie ten dienste van in dit geval de patiënt. Wat 

is goede zorg? Wat verstaan wij onder goede dienstverlening? Wanneer men vanuit een 

inhoudelijk visie kijkt naar posities en functies in de organisatie liggen deze niet vast, maar 
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worden deze door personen met een eigen betekenisgeving ingevuld en gewijzigd. Dan gaat 

het over de vraag waar je als organisatie voor staat en hoe je de doelstelling met elkaar kan 

realiseren. Daarvoor is macht en invloed nodig, het gaat dan om zorginhoudelijke macht. Dat 

geeft ook een stagiair de ruimte om op zijn manier bij te dragen aan deze inhoudelijke 

doelstelling binnen de zorginstelling. In onze eigen organisatie geeft dit docenten flexibiliteit 

en ruimte om creatief en initiërend te werk te gaan. We hoeven ons dan niet te laten 

beperken door onze formele functie. Volgens Donkers (2015) liggen structuren en 

machtsposities niet onwrikbaar vast, maar zijn deze min of meer door mensen 

beïnvloedbaar.  

 

Onze organisatie zou meer concreet gericht kunnen zijn op het ontwikkelen van 

democratische structuren. Democratie verwijst naar de structuur en cultuur van een politiek 

systeem dat zelfregulatoire veranderprocessen ondersteunt en faciliteert (Donkers, 2015).  

Volgens Brakenhoff e.a. (2009) in Donkers (2015) voldoet het traditionele hiërarchische 

verandermodel niet meer en moeten we vanuit een ander perspectief gaan denken. Het is 

nodig organisaties te ontwikkelen die individuen en groepen ruimte geven voor zelfsturing 

en zelfaanpak van kwaliteitsverbetering, hen de kans geven om te experimenteren, 

vertrouwen te hebben in eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, mogelijkheden te 

bieden tot intervisie in open communicatie en samenwerkend leren. Veel van deze ruimte 

wordt mijns inziens geboden, mijn directeur probeert oprecht om mogelijkheden te creëren. 

Echter, de organisatie is sterk hiërarchisch georganiseerd wat maakt dat de manager toch 

veelal wordt gezien als een iemand die wil controleren en beheersen en weinig oog heeft 

voor het primaire proces. Donkers (2015) stelt voor professionals en managers samen in 

ontwikkelgroepen te zetten om op deze manier toe te werken naar een plattere structuur. 

Dat vind ik een interessante mogelijkheid. Het management komt met prachtige initiatieven 

maar plaatst zichzelf er steeds buiten. Maar op deze manier leert men elkaars werk kennen 

en ontwikkelt zich wederkerig meer draagvlak. 

 

Tot slot noemt Donkers (2015) grote gebureaucratiseerde organisaties vaak niet voldoende 

flexibel om zich af te stemmen op een complexe en dynamische omgeving. Ze werken 

eerder een verstarring van hun aanbod in de hand dan vernieuwing in hun manier van 

dienstverlenen. De meeste vernieuwingen komen niet van bovenaf of van voorafgaande 

planning tot stand, maar vanuit bevlogen individuen en kleine groepjes professionals of 

managers die in hun vrije tijd hiertoe gemotiveerd zijn, soms zelf tegen de druk van de 

organisatie in om in het gareel te lopen. Ook grote organisaties kunnen meer vitale 

netwerkorganisaties bevatten, als ze hiervoor genoeg ruimte krijgen en nemen. Het is dan 

van belang om medewerkers uit verschillende werkvelden te binden op inhoudelijke thema’s 

en meer te denken in termen van partnerschap en netwerken. De professionals blijven met 

elkaar in zo’n organisatie autonoom en krijgen meer verantwoordelijkheid in de organisatie.  
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Zoals ik al enkele malen heb benadrukt kan ik wachten tot ik ruimte krijg binnen de 

organisatie, maar echte veranderingen komen uiteindelijk tot stand door gemotiveerde 

medewerkers die tegen de stroom in durven initiëren en ruimte nemen. Laat dit een advies 

voor mijzelf en mijn collega’s zijn om geïnspireerd en gemotiveerd te blijven gaan een staan 

voor wat wij belangrijk vinden en wat wij denken dat aandacht nodig heeft.  
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Conclusie 

 

Met behulp van de negen basisprocessen van veranderen (Donkers, 2015) heb ik het 

zelfregulerend vermogen van mijzelf onderzocht. Zowel in mijn rol als docent als in mijn 

functioneren binnen de organisatie. Ik heb geprobeerd om antwoorden te vinden op de 

vraag hoe dit zelfregulerend vermogen bij mij kan worden versterkt. Door mij te verdiepen 

in deze materie, heb ik meer inzicht gekregen in mijn eigen handelen. Het heeft mij veel 

bewustzijn gebracht over mijn sterke maar ook de zwakke punten in mijn handelen. Wat mij 

hier met name in op viel, was dat mijn sterke punten vooral tot uiting komen in mijn 

docentschap en niet tot nauwelijks in de organisatie. Terwijl ik met mijn kwaliteiten een 

bijdrage kan leveren aan het versterken van het zelfregulerend vermogen van onze 

organisatie, zo ontdekte ik bij het formuleren van de adviezen. Dit heeft er aan bijgedragen 

dat ik anders in mijn werk ben gaan staan. Ik ben mij meer bewust geworden van mijn eigen 

invloedspositie. 

 

De nieuwe taal die ik aangereikt heb gekregen, die van de sociale veranderkunde, heeft mij 

een degelijke onderbouwing gegeven voor mijn handelen. Met behulp van de theorie lukte 

het om adequate antwoorden te formuleren die in eerste instantie bijdragen aan het 

versterken van het zelfregulerend vermogen van mezelf. Het veranderen van de omgeving 

gaat in principe altijd samen met de bekwaamheid tot het veranderen van onszelf (Donkers, 

2015). Eerder had ik de neiging om mij zelf buiten de situatie te plaatsen en alleen vanuit 

mijn eigen logica naar een situatie te kijken. Ik heb geleerd om d.m.v. het driewerelden 

denken om meerdere perspectieven met elkaar te verbinden, Maar het is essentieel om te 

denken-in-verhoudingen, gedragssituaties te zien als een complex op elkaar inwerkend 

samenspel van factoren in individu, organisatie en omgeving, zonder mijn eigen invloed in 

die situatie weg te poetsen. Ik denk dat ik door het uitvoeren van deze analyse een 

belangrijke stap heb gezet om een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van het 

zelfregulerend vermogen van de organisatie. Door praktijk en theorie te verbinden heb mijn 

handelingskennis vergroot en kan ik mijn handelen tevens op basis van wetenschappelijke 

en normatieve grondslagen legitimeren. Het inzicht dat is ontstaan en de woorden die ik 

aangereikt heb gekregen geven mij nu de moed om mijzelf meer uit te spreken en op deze 

manier invloed uit te oefenen op de situatie. Ik ben nu beter in staat om treffend te 

benoemen waar het voor mij over gaat, daar waar ik eerder bepaalde dingen wel dacht en 

voelde maar de woorden mij ontbraken.  

 

Dit resulteerde deze week in een andere, actievere opstelling van mijn kant tijdens de 

studiedag. Waar ik eerder de neiging had om mijn mond te houden of ongenuanceerd te 

reageren was ik nu actief betrokken en kon ik mijn ideeën helder verwoorden. Met mijn 

inbreng n.a.v. de theorie en mijn reflecties voor deze opdracht bracht ik veel enthousiasme, 

herkenning en inzicht teweeg bij mijn collega’s met wie ik in gesprek ging over het 

onderwerp: ‘Gezond en vitaal in het nieuwe werken’. We gingen allemaal geïnspireerd te 
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deur uit, met het bijkomende voordeel dat ze zin hadden om mee te denken en werken aan 

mijn thesisonderzoek. 

 

Ik wil graag Gerard Donkers en mijn medestudenten bedanken voor de leerzame en 

inspirerende dagen, ik heb veel geleerd.  
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