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Samenvatting 

De aanleiding tot dit onderzoek was de reflectie op mijn eigen praktijk. Internationale 

ontwikkelingssamenwerking is een rijke bron van voorbeelden van officieel geslaagde interventies 

waarvan het resultaat snel verdwijnt. Veel pogingen zijn gedaan om tot de kern van het venijn van 

het ontwikkelingswerk door te dringen. De oplossing werd vooral gezocht in het aanscherpen van 

toezicht. De regels werden telkens weer strenger en het bureaucratische toezicht groeide. Als 

professional voelde ik me vaak genoeg opgesloten in een beperkte ruimte tussen de praktijk en de 

afstandelijke bureaucratie in. De regels en procedures hielden de projectmanagers en adviseurs 

aardig bezig. Het resultaat van het werk werd niet beter. 

Een tiental jaren heb ik gewerkt aan verandering van verschillende contexten. Niet altijd met 

evenveel plezier, maar telkens wel met de oprechte intentie om een positieve en duurzame 

verandering teweeg te brengen. Alle interventies waaraan ik heb gewerkt zijn goed afgesloten, 

conform plannen en regels. Op basis van meetbare succes-indicatoren waren dit geslaagde 

interventies. Dat het resultaat vrijwel overal snel na afloop van het project was verdwenen, is een 

bekend fenomeen. Mijzelf viel weinig te verwijten. Alles wat gedaan moest en kon worden, werd 

gedaan. Zelfs meer dan dat. Toch hield ik een gevoel van ongenoegen over. Had het toch beter 

gekund? Was het zinvol wat ik deed? 

In het kader van de masterstudie Sociale Interventie bij het Lesi kwam ik het concept van 

zelfregulering (Donkers, 2010, 2012) tegen. Donkers beschrijft zelfregulering als ‘een reflectief (dus 

niet mechanisch of automatisch) proces van waardegeoriënteerd handelen, dat zich bewust en 

onbewust afspeelt in de onderlinge samenhang van gedrag, persoon en omgeving. Het is een intern 

en extern proces van sturen en afstemmen.’ (Donkers, 2012, p.290).  Het zelfreguleringsconcept van 

Donkers onderscheidt zich van de andere interpretaties van zelfregie door een meerdimensionale 

kijk naar de zelfsturing. Het sturen en afstemmen gebeurt op verschillende plekken tegelijk. Donkers 

gebruikt de metafoor van de ‘drie luiken’ waarbinnen de omgevinggerichte, de intrapersoonlijke en 

de interpersoonlijke processen zich afspelen. De luiken hebben geen afgebakende grenzen, maar 

bevinden zich continu in relatie met elkaar en beïnvloeden elkaar voortdurend. Donkers laat zien hoe 

deze drie luiken in verbinding staan met de drie centrale veranderkundige modellen 

(sociaalconstructivistische, maatschappijkritische en persoonsgerichte). Daarmee maakt hij tevens de 

veelvoorkomende valkuil zichtbaar. Namelijk het kiezen voor en blijven opereren binnen één model, 

focussen op de processen binnen één luik. 

De theorie van Donkers bracht mij verder in mijn zoektocht. Ik zag dat de ‘zachte’ kant van 

interventies - de mensen met hun ervaringen, verlangens en ambitie - te weinig ruimte krijgt binnen 

de praktijken. Terwijl een interventie staat of valt met de mensen die eraan werken. Zelfregulering 

komt nauwelijks aan bod binnen de door en door ‘geprofessionaliseerde’ (lees ‘geprotocolleerde’) 

context, behalve in de zin van zelfcontrole of ‘zelfdisciplinering’. 

Deze tendens is niet alleen binnen de ontwikkelingssamenwerking zichtbaar. Het begrip 

‘boekhoudcultuur’ is bedacht om aan te geven dat de auditlogica in het publieke terrein over de 

grens van functionaliteit is gegroeid. In de wetenschappelijke discussie wordt gesproken over 

‘auditexplosie’ (Power, 1994) en zelfs over ‘cultuur in wording’ ofwel de auditcultuur (Strathern, 

2000). De audit wordt algemeen geldig geacht. In tijd van onzekerheid wordt het gezien als een 
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reddingsmiddel om grote(re) missers te voorkomen. Extern toezicht en strenge regels worden 

toegepast op de praktijken waar deze niet thuis horen, waaronder onderwijs en maatschappelijke 

dienstverlening. Deze ontwikkeling lijkt onschuldig, maar is het niet.  ‘It increasingly shapes our lives, 

our relationships, our professional identities and the manner in which we conduct ourselves.’ (Shore, 

2008, p. 281). Binnen de dominante retoriek van efficiëntie en transparantie krijgt ‘zelfregie’ de 

betekenis van ‘self-audit’ met als gevolg verminking van de professionele autonomie en 

accentverschuiving van kwaliteit en inhoud naar kwantiteit en controleerbaarheid.  

Ik kon constateren dat gebrek aan ruimte voor de persoon en de dominantie van regels de bron van 

mijn professionele ongenoegen vormen. Deze constatering bracht de volgende vraag met zich mee: 

hoe ziet de optimale situatie eruit? Het begrip uit de complexiteitstheorie en de 

organisatieontwikkeling ‘experienced coherence’ (Letiche et al, 2011) kwam daar het dichtst in de 

buurt. Het gaat om een lastig definieerbare ervaring van samenhang. Letiche en zijn co-auteurs 

beschrijven de ‘experienced coherence’ als ‘pulling together of things, ideas, and events into a unity 

and a sense of whole.’ Een ervaring van een samenhangend geheel waarin de persoon, de praktijk en 

de omgeving elkaar aanvullen en versterken. Het ontstaan van zo’n ervaring is sterk afhankelijk van 

emergente processen. Het is moeilijk te voorspellen of te beïnvloeden, laat staan te manipuleren. De 

auteurs gebruiken een semiotisch vierkant om de complexe verbanden tussen het bekende, het 

kenbare, het onbekende en het onkenbare aan te geven. Dit semiotische vierkant maakt de 

wederzijdse beïnvloeding tussen de polen zichtbaar en is principieel verschillend van de bekende 2x2 

matrix die tevens de basis van het boekhouddenken vormt.  

‘Experienced coherence’ ontstaat vanuit geleefde ervaringen en gaat gepaard met gevoel en emotie: 

‘a quality that we know while we have it, remark upon when we miss it, but are hard pressed to 

define. It is a quality of change, dynamism, and activity’ (Letiche en al, 2011, p. 44). Iets wat wij 

nastreven binnen de professionele praktijk maar steeds vaker missen? Wat is hier aan te doen? In 

tegenstelling tot 2x2 matrix is het semiotische vierkant te instabiel en te controversieel om te 

gebruiken als handelingswijzer. Het attendeert op het bestaan van de binnen systemen en 

protocollen onzichtbaar geworden aspecten van de realiteit en nodigt uit om deze verloren aspecten 

te onderzoeken. Dit kan door middel van een verhaal. Een verhaal - zo rijk, inconsistent en 

controversieel als het maar mag zijn, kan de ervaring van samenhang zichtbaar maken, het 

beschrijven en doorgeven. Het verhaal creëert de opening om de ‘affordanties’ - de (emergerende) 

kwaliteiten aanwezig binnen de omgeving - te herkennen en erop te reageren. 

Na deze theoretische verkenning kwam ik tot mijn slotvraag: kan zelfregulering professionals helpen 

om de ervaren coherentie binnen de door de auditcultuur aangetaste sociale praktijken te 

handhaven? Het antwoord werd gezocht in de verhalen van professionals die het concept van de 

zelfregulering in de praktijk toepassen. Een voorlopige conclusie luidt als volgt:  Het concept van 

zelfregulering daagt professionals uit om de complexiteit te verkennen, maar leent zich evengoed 

voor het reduceren van de complexiteit. De (al dan niet bewuste) keuze tussen deze twee 

bewegingen is uiteindelijk aan de professional zelf. De keuze wordt zichtbaar binnen de verhalen die 

de professionals vertellen over (de toepassing van) het concept van zelfregulering. De ervaring van 

samenhang (of bewuste ervaring van gebrek eraan) is als thema het meest aanwezig binnen de 

verhalen waar zelfregulering niet wordt ingezet als middel om de realiteit behapbaar te maken. 
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1 Inleiding 

‘En is er nog veel overgebleven van al die projecten?’ – Herman is oprecht geïnteresseerd 

in mijn ervaring binnen de ontwikkelingssamenwerking. Met deze vraag bedoelt hij, ‘had 

het wel zin wat je deed?’ Ik registreer enig ongemak bij mijzelf terwijl ik snel tussen ‘ja’ 

en ‘nee’ wil kiezen. Voor beide antwoorden is er iets te zeggen, maar mijn 

gesprekspartner staat niet te wachten op een genuanceerde uitleg. Bovendien zit onze 

koffiepauze er weer bijna op. ‘Ja…’ – zeg ik terwijl we langzaam weer richting het 

klaslokaal lopen: Herman met zijn kop koffie, ik met een twijfel in mijn achterhoofd. Deze 

twijfel ken ik van vroeger. Ooit had ik hem geparkeerd maar nu, in de context van mijn 

masterstudie Sociale Interventie komt hij nog sterker naar boven.  

Was het wel zinvol wat ik heb gedaan? 

 

Dit onderzoek is begonnen in november 2010 gelijk na het afronden van de eerste masterclass van 

Gerard Donkers en Lambert Mulder ‘Wetenschappelijke fundering van praktische handelingskennis’ 

in het kader van mijn masterstudie bij het LESI. In die masterclass had ik maar liefst 80 uur besteed 

aan reflectie op mijn professionele praktijken. Zelfregulering (Donkers, 2010) – het centrale concept 

van de masterclass – gebruikte ik daarbij als reflectiekader. Deze reflectie had op mij een tweezijdig 

effect. Aan de ene kant gaf het rust. De beelden van de situaties waarmee ik in de praktijk had 

geworsteld kregen meerdere dimensies, vielen terug in de context waardoor het geheel zinvol werd 

of in ieder geval begrijpelijk. De ‘mislukte’ stukken hoefde ik niet meer uitsluitend op mijn 

persoonlijke rekening te schrijven. Aan de andere kant, juist nu ik de verhoudingen binnen de 

interventie-constellatie helderder zag, voelde ik mijn twijfel sterker worden. Ik had iets uit te leggen 

aan mijzelf en dat was niet gemakkelijk. Normaal gesproken zou ik bij het afleggen van 

verantwoording aan de meetbare succesindicatoren refereren, maar nu werkte deze truc niet. 

1.1 Reflectie op de praktijk I: de eigen ervaring 

Mijn veranderkundige ervaring is begonnen in de zomer van 1997 binnen een Nederlands-Oekraïens 

project in het kader van MATRA, het programma van de Nederlandse Ministerie van Buitenlandse 

Zaken voor de ondersteuning van maatschappelijke transformatie in de landen met ‘nieuwe 

democratie’. Sindsdien bleef ik aan de slag met sociale interventies. 
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1.1.1 Informatiecentra 

In 1997 was Oekraïne aan het bewegen van het Sovjetregime richting de onafhankelijkheid, 

markteconomie en democratie. De vertrouwde sociale zekerheden verdwenen. Voor een doorsnee 

burger was het volgen van de sociale veranderingen al lastig genoeg, laat staan de weg in het 

transformerende sociale stelsel vinden. Het project waarin ik ging werken zou de burger daarbij 

helpen door de sociale afdeling van een provincie uit te breiden met een professioneel informatie- 

en consultatiecenter. Het project verliep soepel en spon zich uit in de volgende pilot: nog vier 

informatiecentra zouden er komen, deze keer binnen de gemeenten. Ik coördineerde het 

implementeren van dit nieuwe concept.  

Beide projecten waren geslaagd. De meetbare succesindicatoren in de slotrapportages waren om 

vingers bij af te likken. De centra functioneerden goed, de bevolking had de weg naar de nieuwe 

diensten gevonden en het aantal bezoekers groeide. De methodiek was stapsgewijs beschreven in 

twee readers. Tijdens de slotconferentie presenteerden de trotse uitvoerders hun ervaring aan de 

collega’s uit het hele land. De Nederlandse ambassadeur hield de toespraak. In het midden van deze 

succesviering kreeg ik mijn eerste twijfels. Ik hoorde dat achter de schermen men al bezig was met 

de voorbereidingen van de ‘reorganisatie’ van het eerste informatiecentrum.  

Het provinciecentrum werd snel na de slotconferentie verplaatst naar een andere locatie om 

daar een stille dood te sterven. Snel daarna deed ook één van de vier gemeenten het 

informatieloket dicht. Bij nog een andere gemeente werd het idee wat langzamer uitgehold 

door er niet meer in te investeren. Vandaag is er ook op de websites van de resterende twee 

gemeenten niks meer terug te vinden over de informatiecentra. Waren de interventies 

werkelijk geslaagd? Was mijn werk gedurende vier jaar zinvol? 

1.1.2 Re-integratievoorziening voor dakloze vrouwen 

Het derde project waaraan ik tussen 2003 en 2005 werkte was omvangrijk, ambitieus en taai in 

uitvoering. Het ging over het creëren van de eerste re-integratievoorziening voor de dakloze 

vrouwen in Kiev. Een voorziening waar de vrouwen onder professionele steun een nieuwe start in 

hun leven zouden maken. Een ambitieus doel: wat als de vrouwen geen nieuwe start willen?… 

Echter, de uitdaging zat hem ergens anders in. Het introduceren van het concept van individuele 

benadering in sociale dienstverlening aan dakloze mensen in de starre context van 

postcommunistische maatschappij, waar nooit in de geschiedenis een individu überhaupt erkend 

werd in zijn bestaansrecht, ging heel moeilijk. Niets, maar dan ook niets wilde lukken zoals het in de 

plannen beschreven stond. Weerstand van de ambtenaren, verborgen agenda’s van de 

maatschappelijke organisaties, dwarsliggende personeel van de nieuwe voorziening, afwezigheid van 
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infrastructuur, gebrek aan kaders, gebrek aan kennis en afgunstige houding van de lokale 

wetenschappers.  

Plannen helemaal laten voor wat ze waren ging te ver. Maar om dit gevecht met de realiteit uit te 

kunnen houden gebruikten we elke gelegenheid die zich aandiende om iets te bereiken. Veel moois 

kwam er uit deze open houding: het nationale platform van maatschappelijke organisaties, een 

nieuwe wet, de eerste nachtopvang… 

Als ik in 2010 een oud bericht lees waaruit blijkt dat de re-integratievoorziening voor dakloze 

vrouwen sinds 2007 is gesloten, vind ik het jammer, maar ik twijfel deze keer niet aan wat ik 

heb gedaan. De rest is wel overeind gebleven: de wet, het landelijke netwerk, laagdrempelige 

opvang, de maatschappelijke organisaties die heel professioneel hun werk voortzetten. Het 

was een zinvolle interventie en ik weet dat juist het durven afwijken van de plannen het zinvol 

heeft gemaakt. 

1.1.3 Projectbezoek 

Mijn eerste projectbezoek zit er al bijna op. Ik deel cadeautjes uit die ik heb meegenomen voor het 

projectteam: kerstballen met blauwe windmolens erop. Het is bijna kerst 2010. Het liefst zou ik nu 

buiten op het strand zitten, maar daar is het zo heet dat ik blijf waar ik ben - in de 

overgeconditioneerde lucht van het hotel, stikkend van frustratie en sigarettenrook. 

Dit project in het Midden-Oosten gericht op de vermindering van moedersterfte stagneert al ruim 

een jaar. De lokale autoriteiten proberen de Europese subsidiegever te overhalen om, net als 

vroeger, extra te betalen als aanvulling op het salaris van de betrokken ambtenaren. Met de nieuwe 

subsidieregels mag het niet meer. De autoriteiten liggen dwars, halen het bloed onder de nagels van 

de accountmanager uit Brussel vandaan en blokkeren volledig ons werk. Onze team dat bestaat uit 

drie ‘long-term’ experts, is moe en gelaten. De nieuwe teamleider – onze laatste hoop - loopt alle 

dagen rond met het projectdocument onder haar arm en heeft het alleen maar over de plannen, 

haar verantwoordelijkheid en toekomstige evaluatie. Ik probeer haar fixatie op de plannen en 

projecthiërarchie door te breken. Niemand heeft het recept voor een project zoals dit. Zij is 

aangenomen vanwege haar ervaring, júist omdat het niet conform de plannen lukt. Ze luistert naar 

mij, maar laat zich niet overtuigen.  

Na een paar jaar kantoorwerk binnen het internationaal opererende adviesbureau dat dit project 

heeft ‘gewonnen’ en nu uitvoert, greep ik deze kans om weer dichter bij de praktijk te komen. Ik 

kwam hier als een nieuwe projectleider vooral om mensen een hart onder de riem te steken. Ik 

ontdekte al vrij snel dat dit niet wilde lukken. Voor deze mensen ben ik een deel van ‘het bedrijf’, een 
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verzameling van regels en procedures die allemaal één doel dienen – behalen van financiële winst. In 

mijn oude functie had ik met ze ‘scherpe afspraken’ moeten maken om binnen het budget te blijven. 

Nu na een klein weekje hier lijken de spreadsheets en regels achterhaald als een oude zwart-wit film. 

De strakke afspraken en nadruk op de regels hebben het initiatief van deze mensen gedood, lijkt het. 

‘Neem het niet zo letterlijk…’ – waag ik één laatste poging om één van de experts aan te moedigen. 

Deze man is ouder dan ik. Hij ziet er moe uit. ‘Je doet je best, dat het niet wil vlotten is buiten jouw 

invloed. Kijk naar wat je wél kan doen, doe wat goed voelt!’ Hij kijkt dwars door me heen en haalt 

een nieuwe sigaret uit zijn tweede, bijna lege, pakje vandaag. Hij heeft er geen boodschap aan. Het 

hart wil niet onder de riem. Ik moet het doen met de kerstballen… 

De teamleider vertrok vrij snel, waarschijnlijk mede vanuit de angst dat ze verantwoordelijk 

zou worden gehouden voor een mislukt project. Het project kwam niet van de grond en werd 

uiteindelijk stopgezet vanwege de politieke escalatie in het Midden-Oosten. Een grote deel 

van het budget was voor die tijd al uitgegeven aan de salarissen en inrichting van kantoren. 

Het bedrijf leed verlies desondanks het waken van de financiële afdeling.  

1.1.4 Geboorte van een opvang 

Tijdens een projectbezoek bij de gemeente Lviv zit ik verbaasd te kijken hoe Linda een onverwachte 

wending geeft aan een standaardgesprek door geld toe te zeggen voor een kleinschalige 

vrouwenopvang die men hier graag zou willen hebben. ‘Doe het, wij zorgen dat het geld komt!’- 

reageert ze op een hardop uitgesproken droom van de Oekraïense collega-ambtenaar. Er valt stilte. 

Iedereen weet dat het niet zomaar kan. Je moet minstens eerst de planning en garanties bespreken... 

Ik kijk rond. Iedereen straalt. 

Als hoge ambtenaar met veel ervaring, kende Linda de regels en de procedures goed. De procedurele 

kant zou in orde moeten komen, maar op dat moment koos ze ervoor om op de inhoud te focussen. 

Ze ging mee met de beweging, met de emotie, met de emergentie – hoe je het ook wilt noemen.  

Vandaag staat er een opgeknapt huis op een mooie heuvel in Lviv. Het huis wordt voor een 

symbolisch bedrag gehuurd van het nabije klooster. Het is opgeknapt van het geld, verzameld in 

Nederland. Hier krijgen acht vrouwen en hun kinderen opvang en hulp bij het oplossen van hun 

problemen, om op kracht te komen en het leven straks weer zelf aan te kunnen. De opvang heeft 

inmiddels een eigen bakkerij en verdient geld.  
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Met de regels kwam het uiteindelijk ook goed. In de twee jaar vanaf de opening van de 

opvang hebben 42 vrouwen er gebruik van gemaakt. Ze mogen er maximaal 14 maanden in 

blijven. Echter, drie van de vrouwen wonen hier al langer omdat het niet anders lukt. 

1.2 Wat wringt (persoonlijke motivatie) 

De interventies rondom de informatiecentra en de re-integratievoorziening waren officieel goed 

afgerond. Op basis van de vooraf bepaalde succesindicatoren werden de doelen bereikt. De 

resultaten verdwenen echter heel snel na afloop van de projecten. Het is dankzij de niet geplande 

resultaten zoals nachtopvang en het wettelijke kader, dat ik het re-integratievoorziening project 

alsnog als een zinvolle interventie kan zien. Het project in het Midden-Oosten is doodgebloed omdat 

het conform het plan niet ging en er geen kracht was die het eromheen zou durven te sturen. Ik vind 

deze lijst zorgwekkend. Officieel is er niks aan de hand. Maar wat moet ik met het stemmetje dat 

geen boodschap heeft aan slotrapportages en blijft vragen, waar ben je al die jaren bezig mee 

geweest?  

Een aantal dingen zet aan tot nadenken. Ten eerste, de enorme invloed van de persoonlijke factor op 

een sociale interventie: een beleidsmaker die informatie niet belangrijk vindt en dus het loket laat 

sluiten, een teamleider die van de plannen niet durft af te stappen en daarmee een professional niet 

kan steunen die zich laat intimideren door een corrupte ambtenaar zonder inhoudelijke kennis, die 

een EU functionaris zit te plagen, die zich achter de regels verstopt die in deze context verminderen 

van moedersterfte in de weg staan. Hoe zorgvuldig ook wordt de persoonlijke factor 

weggereduceerd in de SMART-geformuleerde doelen, een interventie staat of valt met de mensen. 

Hoe is dat te meten? 

Ten tweede, de bepalende rol van de context. De harde regels van de sovjet maatschappij lieten na 

de val van het regime geen ruimte voor een zwak individu en de ingesleten stigma’s rondom het 

woord ‘dakloos’ lieten zich niet zomaar ombuigen. Transparantie en informatieverstrekking waren in 

deze context abstracte concepten, een ‘overbodige luxe’ om de schaarse middelen in te blijven 

investeren. De Europese regels hebben in het Midden-Oosten aanzienlijk minder kracht dan in 

Brussel en het is mij nog de vraag hoe belangrijk de transparantie is als het om de moedersterfte 

gaat. Ook hier, werd de realiteit gereduceerd tot dat wat beïnvloed kon worden binnen het project. 

Binnen deze ‘projectcontext’ werden de meeste SMART-doelen bereikt, alleen bleek het resultaat 

niet tijdbestendig. SMART staat toch ook voor ‘clever’ of maak ik hier een denkfout? 

Ten derde, mijn eigen rol. Was het niet ook ‘ten eerste’? Dat is het zeker ook, maar toch wil ik het 

apart benaderen omdat het direct te maken heeft met mijn ongenoegen – het vertrekpunt van dit 
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onderzoek – en ook omdat ik min of meer directe toegang tot mijn eigen binnenwereld heb en niet 

(direct) tot die van de anderen. Mijn professionele motivatie kwam uit het willen neerzetten van iets 

moois, een verbetering bereiken en daarmee van betekenis zijn voor mensen en voor de 

maatschappij. Vanuit deze motivatie heb ik plannen uitgevoerd en resultaten bereikt, maar heb ik 

ook iets moois kunnen neerzetten? Ik deed mee aan het reductiespel zonder stil te staan bij het 

ongenoegen dat in me groeide. Mijn intuïtie kreeg weinig ruimte, en daar waar het wel de ruimte 

kreeg, werd het ingezet om alsnog de doelen te bereiken. Ik liet me leiden door de plannen en de 

protocollen omdat het doorlopen van stappen als teken stond voor goed professioneel handelen. De 

doelen zijn gerealiseerd en voor een groot deel verdwenen. Het ongenoegen blijft. Had 

duurzaamheid als een extra ‘smartie’1 moeten worden opgenomen in de plannen? Was mijn 

ongenoegen daarmee voorkomen? Zo simpel is het niet, vermoed ik. 

2 Het onderzoek 

2.1 Probleemstelling 

2.1.1 Gevoelsmatig gebrek aan samenhang  

Eén tendens komt duidelijk naar voren uit de reflectie hierboven. In al de beschreven interventies 

was er sprake van de complexiteit die men opzettelijk of niet bewust wilde reduceren. In feite was zo 

een reductie de voorwaarde voor een interventie. Er valt een en ander te zeggen over de manier van 

het reduceren en de gevolgen ervan. Echter, het zou waarschijnlijk geen antwoord bieden op mijn 

ongenoegen. Het complexe, anders dan het ingewikkelde, laat zich niet doorgronden. Een verklaring 

achteraf is niet wat ik zoek.  

Het valt niet vast te stellen of, had men zich anders gepositioneerd, een interventie beter zou zijn 

geslaagd. ‘[…]complexity is and must be uncertain,’ aldus Letiche, Lissack & Schultz (2011, p. 139). De 

mate van ‘geslaagd zijn’ geeft ook nog geen antwoord op mijn vraag of het zinvol was wat ik deed. 

Complexiteit is niet weg te denken uit de professionele praktijken, bewust zijn van de complexiteit is 

noodzakelijk maar biedt geen garantie voor ‘succes’. Tenslotte, bij het beoordelen van het resultaat 

gaan ook aspecten van de realiteit uit het zicht verloren. Er is veel geschreven over de complexiteit 

en het venijn dat het aan een veranderingsproces toevoegt. Het is niet mijn intentie dit te herhalen 

noch de ethische argumenten voor en tegen een interventie te inventariseren. Toch heeft mijn vraag 

                                                           
1
 ‘Smartie’ is hier een rond snoepje uit een kartonnen kokertje, bedoeld als kritiek op lineair denken - een doel 

dat ‘even’ toegevoegd en ‘even’ bereikt kan worden. Het wordt hier niet in verband gebracht met SMARTIE als 
methodologisch term dat als afkorting staat voor de oorspronkelijke SMART: ‘specifiek’, ‘meetbaar’, 
‘acceptabel’, ‘realistisch’ en ‘tijdgebonden’ plus ‘inspirerend’ en ‘eigen controle’ zie bijvoorbeeld 
http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=138518. 

http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=138518
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met de complexiteit te maken. Of preciezer, het heeft te maken met mijn ervaringen binnen de 

complexiteit van veranderkundige praktijken. De ervaringen, die het gevoel van zinvol bezig zijn 

voeden. Of niet. 

Gevoelsmatig gebrek aan samenhang is een lastig onderwerp in de professionele praktijk. De 

professionele taal biedt weinig woorden om zoiets vaags te bespreken, laat staan er iets aan te 

‘doen’. ‘Voor de intrapersoonlijke dynamiek is er relatief weinig aandacht [in de sociale 

veranderkunde]’, aldus Donkers (2010, p. 49). Zelf plaatst hij de persoonlijke ervaring en het gevoel 

van professionals (het intrapersoonlijke) in de kern van het professionele handelen (p. 100). Gerichte 

reflectie maakte duidelijk dat het gevoel waarmee ik mijn werk deed, niet altijd met de (officiële) 

betekenis van het werk spoorde, de nasmaak die ik heb overgehouden na het afronden van de 

projecten klopte niet met het feit dat de geplande resultaten werden bereikt. Het ‘niet kloppen’ is 

lastig te vertalen naar de professionele taal. Wat ‘klopt niet’? In wiens optiek? Wat ontbreekt er 

precies? De onzekerheid vanwege gebrek aan duidelijke taal kan de reden zijn geweest om het 

ongenoegen te negeren. De reflectie bracht het weer in het licht. De volgende vraag is: wat nu?  

Letiche, Lissack, & Schultz zoomen in vanuit de complexiteitsleer en managementtheorie op het 

fenomeen ‘coherence’. In hun boek ‘Coherence in the midst of complexity’ (2011) duiden de auteurs 

coherentie door middel van verhaal, narrativiteit en beschrijving van ervaringen. Bij het lezen van de 

volgende beschrijving viel een grote stuk van mijn professionele gepuzzel op zijn plek: 

‘When our perception of coherence is shattered, the world no longer seems to hold together. 

Things do not make sense. We continually have to ask questions and we worry about our 

inability to find answers in which we can believe. We react to our loss of assurance with a 

loss of self-confidence, and we pull back to whatever coherence we can find. For some, the 

remaining coherence will be very individual and private. Some will bury themselves in the 

certainties of their work. Others will find coherence in family, and still others in community 

and altruism.’ (p. 4) 

In retrospectief zag ik mijzelf zoeken naar woorden om deze ervaring over te brengen aan een 

collega tijdens een rookpauze tussen enerverende klussen door. Ik zag de collega begripvol knikken 

en zelf zoeken naar woorden om de essentie van dit gevoel te formuleren. Samen zochten wij naar 

woorden om de ‘experienced coherence’ aan te duiden. Dat moeizame zoeken en het niet kunnen 

laten bij wat het was doet vermoeden dat het om iets belangrijks voor ons allebei ging. Een 

belangrijk onderwerp dat niet zomaar op de professionele agenda gezet kan worden: hooguit 

aangekaart om bij gebrek aan duidelijkheid weer te parkeren in de drukke agenda van uitgeschreven 

veranderkundige trajecten. Er zijn genoeg concrete zaken die om professionele aandacht vragen: 
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plannen, rapporten, deadlines. Duidelijk, lineair – het houdt je bezig. Geen tijd om het vage gemis te 

doordenken. 

2.1.2 De regel 

De toenemende dominantie van de regels en protocollen binnen het publieke domein verdient de 

status van een karakteristiek kenmerk van de postmoderne westerse maatschappij. Aan de ene kant, 

gezien het achterliggende streven naar efficiëntie en transparantie, is het bijna onmogelijk om het 

belang van de regels te betwijfelen. Aan de andere kant groeit de verontrusting over de 

transformatie van de regel van richtingwijzer naar allesbepalende factor, vooral als het gaat over de 

complexe context van het onderwijs, gezondheidszorg of maatschappelijk werk.  

Het ongenoegen over het onderdrukkende effect van de regels op de professionele autonomie, 

ambachtelijkheid, kwaliteit en professioneel geluk is steeds beter waarneembaar. In opstand komen 

tegen het doorgeschoten regel-denken lijkt echter geen reële optie. Als professional word je geacht 

om loyaal te blijven aan de organisatie, mee te werken aan het bereiken van de doelstellingen en de 

(onvermijdelijke/broodnodige/gedwongen) veranderingen te ondersteunen. Het is werkelijk niet 

meer mogelijk om het heilige streven naar transparantie en efficiëntie uit de professionaliteit weg te 

denken. De controlemechanismen spreken de intimiderende taal van cijfers en hard bewijs. Het 

goede werk moet bewezen worden door middel van schema’s, grafieken en cijfers. Aangevuld met 

enig commentaar, vormen cijfers de basis voor de publieke opinie en het oordeel wordt snel geveld. 

De professionals zijn druk met het produceren van bewijs en voelen zich niet veilig: aan gebrek aan 

bewijs zijn ook sancties gekoppeld. Frustratie over de inhoudelijke compromissen, stress vanwege 

groeiende taken en het onveilige gevoel uiten zich in vermindering van motivatie en groei van 

ziekteverzuim (Shore & Wright, 2000). Tijd om aan de bel te trekken? In de academische wereld 

gebeurt het volgens de auteurs nog veel te weinig. Is het beter binnen het maatschappelijke werk? 

Exworthy & Halford (1999) geven een overzicht van de reacties binnen de verschillende sectoren in 

het publieke domein op het verspreiden van op de accountancy gebaseerde sturingsmechanismen. 

De maatschappelijke werkers hebben zich volgens de auteurs te weinig verzet tegen de op controle 

gebaseerde  sturingstechnologieën en als gevolg ‘[…] have experienced a clear erosion of their 

professional values and status’ (Jones, 1999 in Shore & Wright, 2000, p. 63). 

De moderne professional wordt geacht de zelfsturing te combineren met het volgen van de regels. 

Dat is de nieuwe ambachtelijkheid. Paradoxaal, maar nogmaals, er wordt tot nu toe weinig openlijk 

geprotesteerd. Uit de praktijk en de wetenschap beginnen geluiden te komen die het zwart-wit 

denken proberen te nuanceren door het complexe, niet in de hokjes vatbare karakter van de praktijk 

te onderstrepen. ‘Het werk van de sociale professionals is sterk normatief geladen, beladen met 
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waardenconflicten. […] Ze zoeken naar antwoorden op ethische vragen waar de samenleving mee 

worstelt, zonder dat die samenleving hen concrete handreikingen biedt voor hoe te handelen en 

vanuit welk moreel kader’ – stelt Lia van Doorn in haar inaugurele rede. ‘Kenmerkend voor sociale 

professionals in de uitvoering is dat ze directe contacten met burgers of cliënten onderhouden, en 

dat die contacten complex zijn, onvoorspelbaar en vaak ook moreel geladen en potentieel 

conflictueus. Ze begeven zich op de precaire gebieden waar veel beleidsmakers en andere 

professionals vaak […] wegkijken en niets doen of meteen met harde oordelen komen […] (Tonkens 

e.a. 2006). Maar vaak is het inzetten van enforcement niet direct nodig. Frontliniewerkers gaan er op 

af en zoeken naar de tussenoplossingen, naar de mogelijkheden in het grijze gebied tussen 

vrijwilligheid en drang en dwang. Dat is een rijkgeschakeerd en complex terrein, waarin ze voor 

uiteenlopende dilemma’s worden gesteld’ (Doorn, 2008).  

De burger wil inzage in het aanbesteden van het publieke geld, vertelt ons de politiek. De burger wil 

de beste kwaliteit voor de laagste prijs en hij wil het zelf kunnen beoordelen. De politiek neemt deze 

wens van de burger serieus en maakt de professionals verantwoordelijk voor het aantonen van het 

bewijs van efficiëntie en kwaliteit. In theorie is dit construct gerechtvaardigd, maar ook hier is de 

praktijk veel genuanceerder. Ten eerste, lijkt het gezag van de burger in de praktijk maar zeer 

beperkt te zijn (Shore, 2008). Ten tweede, niet alles is zodanig te populariseren dat iedereen mee kan 

praten. We neigen het complexe karakter van de sociale praktijken - ooit de oorzaak om het in de 

handen van de professionals te geven - te vergeten. Vanaf een bepaalde dieptegraad gaat het juist 

ten koste van de kwaliteit als iedereen mee mag praten. We kunnen niet alles weten. Dat is ook niet 

nodig. Mensen bevinden zich binnen een samenleving waarin functies en kennis zijn verdeeld, maar 

tegelijkertijd beschikbaar blijven voor iedereen. In haar uiteenzetting van het proces van 

betekenisgeving en de rol van de ‘linguistic community’ erin, toont Putnam (1973) aan dat het 

onderscheid in arbeid en daarmee in de kennis juist heel natuurlijk en normaal is. Alle leden van de 

‘linguistic community’  delen de ‘collective body’ van kennis: ‘Nor is it necessary or efficient that 

every one who buys and sells gold be able to tell whether or not something is really gold in a society 

where this form of dishonesty is uncommon (selling fake gold) and in which one can easily consult an 

expert in case of doubt’ (p. 705). Zolang eerlijkheid een norm is in de maatschappij is er dus geen 

reden om controle centraal te stellen.  

Meer professionele autonomie is wenselijk. Het belang van de discretionaire ruimte is inmiddels 

duidelijk, en moet ook worden gebruikt door de professionals. Het gebeurt echter te weinig, 

constateren de schrijvers van het artikel ‘Aanval op de Uitval’ (Hijzen & Van Niel, 2008) waarin ze 

pleiten voor (terugkeer van) het maatwerk bij mensen met meervoudige problematiek. Hoe komt 

dat? Van Donkersgoed zoekt het bij de professionals zelf (2009, p. 50). ‘De discretionaire ruimte 
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gebruiken, en maatwerk leveren, legt veel verantwoordelijkheid op de schouders van de individuele 

professional. Regels lijken dan een geautoriseerde uitweg te bieden. Blijkbaar voelen deze 

professionals zich niet toegerust voor hun taak. De vrijheid van maatwerk verwacht van hen veel, 

misschien teveel?’ Shore (2008) plaatst deze kwestie in een bredere context: ‘What does the analysis 

of the rise of managerialism tell us about the wider historical process of power and change in our 

society? […] why are academics seemingly so complicit in, and unable to challenge, these audit 

processes?’ 

Het concept van de verzorgingsstaat is in twijfel getrokken. Het moet anders, maar hoe – wie dat 

weet mag het zeggen. De verantwoordelijkheid moet terug naar de burger – vertelt ons de politiek. 

De centrale overheid trekt zich terug: ‘Op het ogenblik zijn er drie decentralisatietrajecten van het 

rijk naar de gemeenten. Het betreft de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo, de Wet 

werken naar vermogen en de jeugdzorg.’ Deze veranderingen zijn officieel te verstaan als ‘een grote 

kans om te komen tot vernieuwing op deze drie domeinen’ (Ministerie van Voksgezondheid). In hun 

analyse van het intreden van ‘new managerialism’ in UK, merken Shore & Wright (2000, p. 64) op dat 

in de jaren 90 de retoriek van decentralisatie werd ingezet om de omvang van de centralisatie te 

camoufleren en om de verantwoordelijkheid voor de impopulaire kortingen te leggen bij de lokale 

overheid. De verwarring waarmee decentralisaties en bezuinigingen in het gemeentelijke beleid door 

elkaar lopen maakt een vergelijking met de huidige situatie in Nederland goed mogelijk. 

Nu wordt eigen regie ook vanuit de humanistische perspectief gezien als iets wat goed is voor de 

mens. Het is dan wel interessant om te kijken hoe het stimuleren van eigen regie wordt 

geoperationaliseerd. ‘De Kanteling’ is een beleidsterm voor de verandering in het denken – van 

aanbod naar compensatie, van claim naar eigen verantwoordelijkheid. Op de website van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een aantal rapporten te vinden ter ondersteuning van de 

gemeenten bij de uitvoering van de kanteling. Eén ervan heeft de titel ‘Gekantelde formulieren’ 

(VNG, 2011). De vraag is of de formulieren, zelfs ‘gekantelde’, een geschikt instrument zijn voor het 

versterken van de zelfregie. De professionals gaan vanaf nu door de bril van de kanteling de 

problematiek van de klanten bekijken en de klanten stimuleren om dezelfde te doen. Wat hebben de 

professionals nodig om de proactieve en autonome burgers te begeleiden? Een eigen professionele 

autonomie lijkt mij hier op zijn plek. 

Het gebruik van de financiële sturingsmechanismen binnen het publieke domein lijkt een antwoord 

te zijn geweest op de groeiende onzekerheid binnen de maatschappij en groeiende kosten van de 

verzorgingsstaat. Omdat de commerciële sector effectief kon worden aangestuurd met gebruik van 

de marktmechanismen, werden deze ook in de publieke sector ingezet (Shore & Wright, 2000). De 
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perverse werking van deze zet begint langzamerhand duidelijk te worden. ‘Value for money’, 

concurrentie, effectmetingen en uniformiteit passen nou eenmaal niet in de onvoorspelbare 

contexten van onderwijs en maatschappelijk werk waar de menselijke maat centraal staat. 

Bovendien hebben de marktsturingsmechanismen zelfs binnen de financiële sector de stabiliteit niet 

kunnen garanderen. Het RMO rapport ‘Tegenkracht organiseren’ (2011) laat overtuigend zien hoe 

een drietal aanvankelijk productieve sturingsinstrumenten door perverse financiële prikkels te 

creëren tot de crisis in de financiële wereld hebben geleid. De auteurs analyseren dit proces van 

doorschieten in de perversiteit en kijken wat hun ontdekkingen kunnen betekenen voor de 

ontwikkelingen in de sociale sector. Hun conclusie is, er is een tegenkracht nodig die de regels en 

protocollen terug kan duwen.  

Hoe is deze tegenkracht te creëren? Waar bestaat hij uit? Vanuit de analyse van het ontstaan van de 

perversiteit in de werking van de sturingsmechanismen binnen de financiële sector distilleert het 

rapport de nodige componenten van de tegenkracht: het sturingsinstrument als middel hanteren en 

niet als doel op zich, voortdurende reflectie op en dialoog over de praktijken, en draagvlak voor 

zelfsturing. De enige functie van het externe toezicht is het erop toezien dat er voldoende 

zelfregulering is. Heel wat anders dan wat er nu in de praktijk gebeurt. 

2.1.3 Zelfregulering: tussen ‘geen regulering’ en ‘levenssamenhang’ 

Erop toezien dat er voldoende zelfregulering is wordt voor de externe audit een lastige opgave. De 

breed geciteerde uitspraak in Elsevier op 3 mei 20082 van de aan de London School of Economics 

verbonden hoogleraar Willem Buiter: ‘zelfregulering is synoniem voor geen regulering’, of 

‘‘zelfregulering’ is een oxymoron3‘ is daar een illustratie van. Zelfregulering in termen van audit 

betekent in grote lijnen het implanteren van de controlecellen in het lichaam van de praktijken dat 

inmiddels bekend is als ‘interne audit’ (vergelijk Strathern, 2000). Deze zelfcontrolecellen moeten 

worden afgestemd op de externe ‘indicatoren’ en zijn immers de bron van en de voorwaarde voor de 

externe audit. Met deze invulling van de term ‘zelfregulering’ is het woord ‘oxymoron’ inderdaad op 

zijn plek. ‘Zelfregulering is geen regulering’ is correct in de wereld van accountancy, de wereld van 

stabiele contexten en ingecalculeerde orde. Echter, de stabiliteit van de accountancy is niet haalbaar 

in de geleefde context. Audit is daarom geen geschikte middel voor het handhaven van de interne 

zelfregulering.  

Donkers, met verwijzing naar Negt (1997), benadrukt echter dat zelfregulering ‘geen zuiver 

methodisch principe [is], maar een inhoudelijk bepaald begrip. Het duidt niet op een kant-en-klaar 

                                                           
2
 (Geplakt uit http://www.accountant.nl/Accountant/Actueel/Uitgesproken/default.aspx?Overzicht_1Page=84) 

3
 Betekenis ‘Oxymoron’ - Kort beschreven verbinding tussen twee tegengestelde begrippen. Gevonden 

op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/oxymoron.html 

http://nl.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://www.accountant.nl/Accountant/Actueel/Uitgesproken/default.aspx?Overzicht_1Page=84
http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/oxymoron.html
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resultaat dat van buitenaf zou kunnen worden nagestreefd.’ Aldus Negt ontwikkelt de 

zelfregulerende orde zich ‘via vormen van vertrouwen en erkenning van veelsoortige krachten die in 

en tussen mensen werkzaam zijn’. De zelfregulerende orde is daarom flexibeler, complexer en totaler 

dan van buitenaf opgelegde structuur. Er ontstaat een verbinding tussen mensen ‘als totale 

personen’, het brengt levenssamenhang tot stand (Donkers, 2012, p. 226).  

‘Zelfregulering’ is een steeds vaker gebruikte term die zich leent om naar de context toe te buigen 

om de ongemakkelijke manifestaties van de complexiteit te adresseren. Er bestaat bijvoorbeeld een 

lineaire interpretatie van ‘zelfsturing’ als ‘zelf doen’. Een andere misvatting is dat zelfregulering iets is 

wat alleen voor individuen geldt. In dit licht kan het RMO advies worden geïnterpreteerd als een 

extra bullet op de afvinklijst waartoe individuele professionals zich moeten verhouden. 

2.1.4 Conclusie 

Er is sprake van onderdrukking van de sociale professionals door de op marktlogica gebaseerde 

sturingsmechanismen. In de onzekerheid van de financiële crisis en inflatie van vertrouwen in de 

competentie van publieke professionals wordt snel gegrepen naar de ‘bewezen effectiviteit’ van de 

financiële regels. Tot op de zekere hoogte zijn deze regels nuttig ook in het publieke domein. 

Effectiviteit en efficiëntie horen ook in de mensgerichte beroepen thuis, alleen de meting ervan kan 

niet van dezelfde aard zijn als de meting binnen de audit. De dunne lijn tussen ‘nuttig’ en ‘schadelijk’ 

wordt onopgemerkt overtreden met als effect perverse uitwerking op de inhoud en kwaliteit van het 

werk, op de creativiteit en geluk van de sociale professionals. De mate en omvang van de 

verspreiding van de op de financiële audit gebaseerde logica binnen de uiteenlopende praktijken van 

het publieke domeinen geeft de aanleiding tot het spreken over het ontstaan van een nieuwe cultuur 

(Strathern (red), 2000).  

Verschillende auteurs articuleren hun zorg over het feit dat de kunstmatig opgelegde orde van audit 

niet voldoet als een antwoord op de onvoorspelbare uitdagingen van de postmoderne samenleving 

(Donkers, 2012; Letiche, Lissack, & Schultz, 2011; Shore & Wright, 2000). Om competent en gepast te 

kunnen blijven reageren op de complexe vraagstukken binnen het sociale domein is het van belang 

dat de professionals mee kunnen bewegen met de veranderende context, anticiperen op de risico’s 

én inspelen op de emergerende mogelijkheden. De auditcultuur ontneemt de ruimte die nodig is 

voor zo een houding  van de professionals (Strathern (red), 2000). Er is tegenkracht nodig om de van 

buitenaf opgelegde orde die creativiteit, improvisatie en ontwikkeling in de weg staat, te 

weerhouden. Deze tegenkracht zou kunnen ontstaan op basis van de zelfregulerende dynamieken 

die binnen de coherente praktijken worden geactiveerd. Het gebeurt echter nog te weinig. De 

redenen hiervoor zijn te vinden in de invloed van het politieke krachtenveld, de emotie en de 
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waardenopvattingen die binnen de maatschappij leven, de dominantie van het audit-discours, maar 

ook in de persoonlijke factor van de professionals. Wordt het niet tijd dat de nieuwe professional 

minder klakkeloos meegaat van A naar B conform de richtlijnen van de opgelegde orde van de 

accountancy en meer de eigen professionele praktijk zelf gaat sturen richting het beoogde doel die 

hij of zij vanuit de eigen idealen ooit belangrijk is gaan vinden? 

2.2 Vraagstelling 

De inleiding en de probleemstelling vormen de achtergrond voor de onderzoeksvraag. Er wordt 

verondersteld dat in de huidige cultuur van audit een sociale professional wordt aangewezen op het 

eigen zelfregulerende vermogen wil hij effectief en bevredigend kunnen blijven functioneren. De 

vraagstelling is geformuleerd als volgt: 

Hoe kunnen de sociale professionals het concept van zelfregulering gebruiken om de ervaren 

coherentie te handhaven binnen de door de auditcultuur aangetaste sociale praktijken? 

Deze vraag kan opgedeeld worden in een aantal deelvragen, namelijk:  

1. Welke kenmerken heeft de auditcultuur en hoe beïnvloedt deze de sociale praktijken?  

2. Waarom hoort de ervaren coherentie binnen de sociale praktijken?  

3. Is zelfregulering als professionele houding geschikt om de ervaren coherentie binnen de 

praktijken van sociale interventie te handhaven? 

Deelvraag 1 en 2 worden beantwoord door middel van een literatuurstudie, deelvraag 3 wordt 

beantwoord met behulp van een kwalitatief onderzoek onder mensen die de theoretische 

uitgangspunten van de zelfregulering kennen en die in de praktijk gebruiken of gebruikt hebben.  

De belangrijkste begrippen in deze vraagstelling zijn ‘experienced coherence’ of ‘ervaren samenhang’ 

zoals uitgewerkt door Letiche, Lissack, & Schultz (2011); ‘auditcultuur’ als kenmerkende 

toonaangevende tendens binnen de sociale praktijken zoals geintroduceerd door Strathern (2000) en 

geanalyseerd door Shore (2008) en ‘zelfregulering’ als een afstemmingsgerichte vorm van zelfregie 

van de mens als zelfsturende actor die constant bezig is om zichzelf en de omgeving doelgericht te 

beinvloeden. Deze begrippen worden in de hoofdstuk 4 – heoretische verankering – verder 

uitgelegd. 
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2.3 Doelstelling 

Door een antwoord op de centrale vraag te formuleren wil ik proberen om een bijdrage te leveren 

aan de theorieontwikkeling rondom de voor de praktijk van sociale interventie actuele thema’s van 

het omgaan met de complexiteit in de context van sociale interventie en het waarborgen van de 

effectiviteit en autonomie van professionele handeling binnen het dominante denken van de 

accountancy. Het is de bedoeling dat dit onderzoek de professionals bewust maakt van het 

fenomeen van ervaren samenhang als een aanvulling op en zelfs als een alternatief voor de op 

accountancy gebaseerde kwaliteits- en efficiëntiemetingen binnen het sociale domein. Hopelijk lukt 

het om door middel van dit onderzoek professionals te inspireren om de ervaren samenhang actief 

na te streven binnen hun praktijken en daarmee tegenkracht te bieden aan de groei van de 

auditcultuur. In deze zin zou het als een instrument voor empowerment kunnen worden gezien.  

2.4 Onderzoeksopzet 

2.4.1 Theoretisch kader 

In het eerste deel van het onderzoek heb ik mij door middel van literatuurstudie verdiept in de 

materie om zo een beter begrip te krijgen van het onderwerp. In het theoretische deel zal ik iets 

zeggen over de betekenisgeving als vertrekpunt voor het vormgeven aan samenleving en de sociale 

praktijken. Er wordt verder uitgelegd wat de audit-logica en ‘experienced coherence’ te maken 

hebben met de professionele praktijken in het sociale domein. De veronderstelling dat de 

zelfregulering een geschikte grondhouding is voor het handhaven van de ervaren coherentie binnen 

de sociale praktijken wordt verder theoretisch onderbouwd. Daarmee wordt een antwoord gegeven 

op de eerste twee deelvragen. 

Bij het zoeken naar literatuur heb ik in eerste instantie gebruik gemaakt van het ‘body of knowledge’ 

van het Lesi, de verzamelde literatuur en bronnen gedurende mijn studie. Verder heb ik de catalogus 

van de universiteitsbibliotheek van de UU en de gemeentebibliotheek in Utrecht geraadpleegd en 

gezocht op het internet (de websites van ‘Journal of Philosophy, Inc.’, ‘Journal of Social Intervention’, 

‘Anthropological Theory’, Google Scholar en Google Books). 

2.4.2 Onderzoeksmethode  

Vanaf het begin heb ik gekozen voor de iteratieve beweging binnen het onderzoek (Brohm & Jansen, 

2010, p. 77), die mij de ruimte gaf om de probleemstelling en de vraagstelling te kunnen blijven 

herzien en te zoeken naar de invalshoek die mij als persoon en als professional het meest raakt. Het 

eerste jaar van het onderzoek bleef ik schakelen tussen het idee, het ontwerp en de vraagstelling. 
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Deze modus had ik als onderzoeker nodig om de vraagstelling zo te kunnen formuleren dat het 

zoeken naar het antwoord, behalve het oefenen met verrichten van onderzoek, ook inhoudelijk zou 

bijdragen aan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Voor het tweede deel van het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van interviews. Ik heb de interviews 

afgenomen volgens de empirisch narratieve onderzoeksmethode. Met gebruik van BNIM - 

Biografisch Narratieve Interview Methode (Brohm & Jansen, 2010, p. 94) werden kwalitatieve data 

van reflectief karakter verzameld. Deze methode bestaat uit één interview met eventueel twee 

rondes waarin de interviewer de respondent één vraag stelt, naar aanleiding waarvan de respondent 

vrijuit kan praten. Tegelijkertijd noteert de interviewer sleutelitems in het verhaal van de respondent 

om aan het einde van het interview (eventueel een dag later) nog verdiepende vragen te kunnen 

stellen. De openingsvraag was ‘Wat komt er bij je op als ik het heb over zelfregulering zoals 

uitgewerkt door Gerard Donkers?’ 

De interviews zijn afgenomen met aandacht voor het relationele karakter van het interview (Rubin & 

Rubin, 2005, p. 30). Door middel van reflectie heb ik erop gelet dat ik in de rol van de onderzoeker 

(Everts (red.), 2007, pp. 64 – 67) bleef desondanks het feit dat ik met een aantal respondenten de 

geschiedenis van de studie bij het Lesi deel.  

Er is een digitale geluidsopname gemaakt van elke interview. De uitgeschreven teksten zijn per e-

mail goedgekeurd door de respondenten. De interviewees werden vooraf geïnformeerd over het 

onaffe karakter van de vraagstelling op het moment van het afnemen van interviews. Allemaal 

vonden zo’n benadering niet bezwaarlijk en hebben toegestemd om eventueel nog een keer 

gecontacteerd te worden, mocht het nodig zijn voor het verhelderen van hun verhalen of voor het 

stellen van extra vragen. 

Voor het uitschrijven en analyseren van interviews is gebruik gemaakt van MaxQDA. Voor het 

bijhouden van de bevindingen tijdens literatuurstudie, notities en reflecties is OneNote 2010 

gebruikt.  

De interviews zijn geanalyseerd met de methode van discoursanalyse. Dit houdt in dat er eerst een 

globale impressie van het interview wordt weergegeven, waarna de hoofdthema’s uit het verhaal 

van de respondent worden beschreven. Deze analysevorm is gekozen omdat daarmee het verhaal 

van de respondent zoveel mogelijk intact blijft. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van 

thema’s en citaten uit het interview. Dit om zoveel mogelijk het persoonlijk verhaal te behouden, 

waarbij `losse eindjes` mogen blijven bestaan. De resultaten zijn uiteindelijk teruggekoppeld naar de 

theorie zoals beschreven in het eerste deel van het onderzoek om deze aan te vullen en verder uit te 
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werken. Aan het eind wordt een aantal conclusies getrokken en wordt advies gegeven voor 

eventueel verder onderzoek. 

2.4.3 Respondenten 

Er werd gekozen voor de definitie van zelfregulering van Donkers (2010, 2012). Om de 

veronderstelling te kunnen toetsen dat zelfregulering goed is voor de professionele praktijken omdat 

het helpt bij het handhaven van de coherentie, was het noodzakelijk om respondenten te vinden die 

allemaal kennis hadden van de benadering en het in hun sociale praktijken (onderwijs, onderzoek, 

maatschappelijke dienstverlening) gebruikten of hadden gebruikt. Omdat zelfregulering binnen het 

masterprogramma van het Lesi wordt bestudeerd, waren de Lesi alumni de eerste doelgroep voor 

het zoeken naar respondenten. Vier respondenten kennen de zelfregulering vanuit de masterstudie 

bij het Lesi. Om te zorgen voor een zekere inhoudelijke verdieping in het gedachtegoed van 

zelfregulering, werd voor respondenten gekozen die naast het afronden van de masterclass één, 

waarin zelfregulering centraal begrip was,  ook op de een of andere manier iets hebben gedaan 

rondom de zelfregulering in het kader van hun afstudeeronderzoek. Drie respondenten werden 

geselecteerd uit de professionals met langere ervaring met het hanteren van zelfregulering in hun 

praktijken.  

2.4.4 Verantwoording van onderzoeksmethode 

Dit onderzoek is te kenmerken als een theoretisch onderzoek met een empirische component dat 

moet leiden tot een ostensieve definitie van het concept van zelfregulering bij de professionele 

sociale veranderaars in de huidige maatschappelijke context. Om het antwoord op de 

onderzoeksvraag te formuleren ga ik op zoek naar de theoretische verbinding tussen de begrippen 

‘auditcultuur’, ‘ervaren samenhang’ en de ‘zelfregulering’. De betekenis van woorden bestaat uit het 

gebruik ervan, aldus de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Het ‘begrijpen als 

praktische vaardigheid kan worden herkend en beoordeeld aan de hand van uiterlijke criteria – door 

de dingen die mensen doen, en de manier waarop ze zich gedragen’ (Kuypers & Beekman, 1991; 

Grayling, 2000). Ervaring van coherentie is nauw verbonden met de narrativiteit. Door te kijken naar 

wat de professionals doen en hoe ze over hun praktijken spreken wordt getracht de verbinding 

tussen de zelfregulering en de coherentie aan te wijzen. Putnam (1973, p. 708) beschrijft de 

ostensieve definitie als ‘a way of […] pointing out the stuff in the actual world’. De keuze voor 

ostensieve definitie is gegroeid aan de ene kant uit de intentie om het onaffe en moeilijk vatbare in 

een sluitende definitie van de begrippen ‘zelfregulering’ en ‘samenhang’ te respecteren; aan de 

andere kant is dit de poging om de theorie en de praktijk op een ongedwongen wijze bij elkaar te 

brengen, al is het maar voor een korte ontmoeting.  
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Het werken naar een ostensieve definitie lijkt mij ook geschikt in het kader van het belang van de 

narrativiteit, reflectie en ervaring voor de blijvende ontwikkeling van sociale beroepen. Ten slotte, 

lijkt het passend omdat de onderzoeksvraag is ontstaan uit de reflectie op eigen persoonlijke 

ervaringen en de impliciete intentie om een theoretische inbedding voor deze ervaringen te vinden 

zonder te reduceren. 

3 De theorie 

Mijn zoektocht is begonnen vanuit een gevoel van onbehagen, twijfel, ongenoegen – hoe ik het ook 

ga noemen, er zal altijd iets onbenoemd blijven. Er leek een aansluiting te zijn op mijn gevoel in de 

gedachtegang van de zelfregulering. Een antwoord, een tip, een missend puzzelstukje – welke 

metafoor ik ook gebruik, die aansluiting blijft niet echt definieerbaar. En dan de zelfregulering zelf – 

er zijn er veel interpretaties van dit begrip in omloop. Donkers heeft een indrukwekkend werk 

verricht om zijn visie op zelfregulering te expliciteren en het in het historisch perspectief van sociale 

veranderkunde te plaatsen. En toch blijft er iets buiten beschrijving. Dat impliciete en onaffe sprak 

mij juist sterk aan. Om op deze basis een onderzoek te verrichten had ik een oriëntatiepunt nodig: 

waartoe moet het leiden?  

Het richtpunt voor mijn onderzoek werd de ‘experienced coherence’ en alles eromheen zoals 

beschreven door Letiche, Lissack, & Schultz. Van alle theoretische concepten die ik tot nu toe ben 

tegengekomen, kwam dit begrip het dichtst bij de essentie van datgene mij puzzelt.  

Na het stilstaan bij de Peirceanse kijk op betekenis en betekenisgeving wordt er in dit hoofdstuk 

gezocht naar de verhoudingen tussen ‘experienced coherence’, de auditcultuur en de zelfregulering.  

3.1 Betekenisgeving 

Aart van Zoest schetst beknopt en treffend de rol van betekenisgeving binnen het menselijke 

bestaan:  

‘De gehele dag worden onze zintuigen overspoeld door allerlei indrukken. De manier om greep 

te houden op de ons omringende chaos is deze weer overzichtelijk te maken door alles zoveel 

mogelijk in hokjes onder te brengen. [... In de filosofie …] gaat men soms nog een stapje verder 

en zoekt men naar de basisklassen (categorieën) waarmee liefst de hele wereld in één klap 

begripsmatig gevangen kan worden. Zo stelde de Griekse wijsgeer Empedocles (490 -ca. 430 

v.Chr.) dat heel de wereld is opgebouwd uit vier elementen: aarde, lucht, water en vuur.’ (Van 

Zoest, 1997, p. 14) 
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Betekenisgeving is gebonden aan interpreteren. Interpreteren is het ‘voorwerk’ om de realiteit ‘in 

hokjes te kunnen onderbrengen’. Betekenisgeving creëert macht en maakt onderdrukking mogelijk. 

Betekenisgeving bepaalt de response op de onderdrukking. Betekenisgeving is de basis voor 

zingeving. Het ‘ik’ wordt pas een realiteit door de actie van zich identificeren met bepaalde 

elementen uit de stroom van eigen ervaringen, aldus de Amerikaanse filosoof Frithjof Bergmann 

(1997). Het ‘zich eigen maken’ betekent iets van zichzelf toevoegen aan de informatie die van 

buitenaf of van binnenuit op hem afkomt (in Donkers, 2012, p. 158). Het toevoegen van een eigen 

waardenoordeel aan de gebeurtenissen en ervaringen, het bepalen of iets ertoe doet is het proces 

van zingeving en hoort bij de zingevende en zelfsturende aard van de mens (Donkers, 2012, p. 189).  

Politieke keuzes, maatschappelijke tendensen, vormgeven aan beleid en uitvoering ervan, inrichten 

van de professionele praktijken en het individuele handelen – alle processen in het menselijk leven 

krijgen een betekenis en worden op basis van deze betekenis aangestuurd. Betekenisgeving is 

persoonlijk. De Amerikaanse filosoof Charles Peirce (1838 - 1914) heeft het proces van 

betekenisgeving gevat in de semiotische driehoek: teken-object-interpretant. Het teken verwijst naar 

het object en bepaalt de interpreterende gedachte (de interpretant). De interpretant verwijst weer 

terug naar het object en geeft er betekenis aan. ‘Zowel objecten als de handelingen krijgen hun 

betekenis, hun zin aan de hand van de interpretant, de interpreterende gedachte. Dit proces van 

representatie, verwijzing en betekenisgeving wordt semiose genoemd. Het proces herhaalt zich 

oneindig vaak, soms oneindig snel, in oneindig veel situaties’ (Lubbe & Van Zoest, 1997, p. 160). 

In nog een ander filosofisch essay over het proces van interpreteren en zingeven, stelt Van Zoest 

(1986) dat aan elke interpretatie een persoonlijke 'ideologie' ten grondslag ligt. Deze ideologie is een 

vanuit specifieke behoeften bepaalde visie op de wereld. Deze behoeften zijn terug te brengen in 

drie categorieën die in een dynamische samenhang met elkaar zijn: waardigheid, geluk en creativiteit 

ofwel de ‘poëzie in de ruime zin’. 

3.1.1 Botsende symboolsystemen 

Door de semiotiek van Peirce geïnspireerde Nederlandse socioloog Kees Schuyt waarschuwt: ‘Er is in 

onze cultuur een neiging om de samenleving te verzelfstandigen als iets buiten ons, in de zin van 

Sartre: de samenleving, dat zijn de anderen. Dit is in de op Peirce geïnspireerde sociale theorie een 

misvatting. De samenleving dat zijn wij, dat ben ik, in relatie tot - preciezer gezegd: in een 

symbolische relatie tot - alle anderen.’ Onder het symboolsysteem verstaat Schuyt ‘het geheel van 

impliciete en expliciete regels en normen dat bepaalde verschijnselen in onderling verband brengt, 

waardoor de afzonderlijke verschijnselen een bepaalde zin, betekenis krijgen’ (Schuyt, 1995). Schuyt 

ziet de samenleving als een ingewikkelde verzameling van ‘soms met elkaar botsende, soms met 
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elkaar overeenstemmende, soms elkaar overlappende, soms elkaar ondersteunende, soms elkaar 

tegensprekende’ symboolsystemen. 

De symbool- of betekenissystemen zijn dus vaak met elkaar in strijd. Schuyt vergelijkt de uit het leven 

gegrepen symboolsystemen met de abstracte systemen van bijvoorbeeld wiskunde of het kaartspel. 

Hij constateert dat de eerste vaak onduidelijk en ambivalent zijn, ‘en anders dan bij het kaartspel 

worden ze wél gelijktijdig gebruikt of in stelling gebracht’. De botsing van verschillende systemen is 

niet te voorkomen. Zo een botsing heeft ook een positieve betekenis, want het ontlokt het nadenken 

over de betekenis van de processen en opvattingen en het ontstaan van nieuwe interpretaties.  

Als één van de kernmerken van symboolsystemen onderscheidt Schuyt kracht en maatschappelijke 

betekenis. Geschiedenis en cultuur in de samenleving bepalen de hiërarchie die aanwezig is tussen 

de symboolsystemen. Zo overheersen in de moderne samenleving economische en op geld 

georiënteerde symboolsystemen het sociale leven. ‘Diverse beroepsgroepen hebben hun eigen 

symboolsysteem, dat eveneens aan de maatschappelijke hiërarchie is onderworpen: economen 

hebben meer te zeggen (in normatieve zin) dan sociologen, medici meer dan verpleegkundigen, zelfs 

als sociologen en verpleegkundigen meer te zeggen zouden hebben over de werkelijkheid (in 

empirische zin)’ (Lubbe & Van Zoest, 1997, p. 160). Hier komt macht aan het woord en wordt het niet 

makkelijk om voor de niet-op-fiscale-logica-gebaseerde argumenten ruimte te creëren.  

3.2 De auditcultuur 

De mate van dominantie van één symboolsysteem boven de anderen kan zodanig groot zijn dat de 

antropologen en sociologen beginnen te spreken over het ontstaan van een nieuwe cultuur. Zo lijkt 

het intreden van de regels van de markteconomie en de auditlogica in het publieke terrein over de 

grens van functionaliteit te zijn gegroeid. In de wetenschappelijke discussie wordt er gesproken over 

‘auditexplosie’ (Power, 1994) en zelfs over ‘cultuur in wording’ ofwel de auditcultuur (Strathern, 

2000).  

Aldus Strathern, werd het begrip ‘auditcultuur’ geïntroduceerd om condities te beschrijven die 

ontstaan door gebruik van de moderne technieken en principes van de financiële audit in de 

contexten die ver staan van de wereld van boekhouding. Auditcultuur refereert aan de niet-

financiële contexten waarin de technieken en waarden van de boekhouding centrale principes zijn 

geworden voor sturing en management van het menselijke handelen. Dat leidt tot het ontstaan van 

een nieuwe kwaliteit van verhoudingen, gewoontes en praktijken binnen deze contexten. De aard 

van de nieuwe relaties en praktijken geeft reden voor bezorgdheid, aldus antropoloog Chris Shore: 
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‘As methods of verification, audit displaces informal relations of trust[…,] the most compelling 

reason why the spread of audit warrants closer analysis, because of the way they are 

increasingly shaping and encroaching upon our lives and relationships as workers and 

professionals’ (Shore, 2008, p. 280). 

Het woord ‘audit’ stamt uit de wereld van boekhouding en staat voor routinesystemen van financieel 

management, die speciaal zijn ontworpen om de budgets te controleren en ervoor te zorgen dat de 

organisatie voldoet aan de administratieve eisen en voorschriften. Eén van de redenen om zich bezig 

te houden met zoiets prozaïsch en saais als de ‘methode van boekhouding’ is het feit dat kleine 

technologische ‘nieuwtjes’ vaak ongemerkt essentiële sociale veranderingen uitlokken (Shore, 2008, 

p. 279). Foucault (1977, 1991) heeft aangetoond dat routines en disciplinaire praktijken vaak de 

voertuigen zijn waarmee de autoriteiten de nieuwe gedragsnormen bij de bevolking trachten te 

introduceren. De auditcultuur schijnt de kenmerken van zo een ‘voertuig’ te vertonen. In eerste 

instantie lijken auditpraktijken een neutrale vanzelfsprekendheid van bureaucratische gewoonten. 

Pas bij nader onderzoek in een bredere context worden de contouren van het ‘culturele artefact’ 

zichtbaar, beweert Strathern (2000).  

De auditcultuur is nauw verbonden met wat de sociologische theoretici noemen ‘de 

risicomaatschappij’ (Beck, Giddens, & Lash, 1994). In zijn boek ‘The Audit Explosion’ (1994) noemt 

Power onder de oorzaken van de groei van auditcultuur de toenemende ongerustheid over ‘het 

borgen van de kwaliteit’, ‘de operationele risico’s’, en ‘crisis van vertrouwen’. High-profile 

schandalen zoals het nemen van onverantwoorde risico’s in de bankwereld of misbruik van kinderen 

binnen de katholieke kerk hebben bijgedragen aan de groei van wantrouwen in het zelfregulerende 

vermogen van professionals. Aldus O’Neill (2002) heeft het als effect de druk om de losse banden van 

professionele gedragscodes te vervangen door strengere regimes van externe audit en toezicht (in 

Shore, 2008, p. 280). Dat heeft een negatief effect op de meeste professionele praktijken. 

De verdedigers van grootschalige managementinterventies doen deze bezorgdheid af voor een 

nostalgische kreet. Ze beweren dat de audit tot leven is geroepen door de burger zelf die meer 

verantwoording eist van de afstandelijke bureaucratie. Deze stelling wordt echter weergesproken 

met een tegenargument dat de auditsystemen werkelijk geen ruimte laten voor de burger om op een 

zinvolle wijze zijn stem te laten horen. ‘Audits often create the very mistrust they are supposed to 

alleviate’, aldus O’Neill (2002).  

De negatieve werking van de auditlogica op de professionele praktijken is opgesloten in de 

geleidelijke verandering van de manier van denken over zichzelf en de professionals in het algemeen: 
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‘Audit changes the way people perceive themselves: it encourages them to measure themselves 

and their personal qualities against the external ‘benchmarks’, ‘performance indicators’ and 

‘ratings’ used by the audit process.  An audit society is one where people are interpolated as 

auditees, where accountability is conflated with elaborate policing mechanisms for subjecting 

individual performance to the gaze of external experts, and where every aspect of work must be 

ranked and assessed against bureaucratic benchmarks and economic targets. […] it increasingly 

shapes our lives, our relationships, our professional identities and the manner in which we 

conduct ourselves.’ (Shore, 2008, p. 281).  

Allen datgene wat in de audittabellen past gaat gelden. Tegelijkertijd wordt de audit juist algemeen 

toepasbaar geacht: ‘The concept of audit […] has broken loose from its moorings in finance and 

accounting; its own expanded presence gives it the power of a descriptor seemingly applicable to all 

kinds of reckonings, evaluations and measurements’, beschrijft Strathern (2000, p. 2). De audit is 

zodanig gegroeid dat het de omvang van de te controleren hoeveelheid eigenlijk niet meer aan kan. 

De enige manier om de ideologie te handhaven is de auditee’s het voorwerk zelf te laten doen door 

middel van zogenoemde ‘regulated self-regulation’: een organisatie wordt geacht om zelf de interne 

audit uit te voeren en de uitkomsten te presenteren aan de externe controle. Hiermee wordt 

verondersteld dat zelf-audit een natuurlijke deel van zelfregulatie vormt. 

De conclusie is – de audit is veel minder onschuldig dan het lijkt. Strathern vat samen: ‘Procedures of 

assessment have social consequences, locking up time, personnel and resources, as well as locking 

into the moralities of public management.’ 

In zijn artikel ‘Audit Culture and Illiberal Governance: universities and the politics of accountablity’ 

(2008) gaat Chris Shore in op de averechtse werking van de auditcultuur binnen het hoger onderwijs. 

Shore constateert ook dat de academici meedoen aan de auditcultuur. Zijn vraag is, in het besef van 

de negatieve werking die de calculerende praktijken hebben op het onderwijs, waarom zijn de 

professionals niet in staat om op te komen voor hun professionele waarden en tegen het auditproces 

in te gaan? 

Eén van de mogelijke redenen is het ongrijpbare karakter van de veranderende context. Shore citeert 

Laing die in 1967 al schreef: ‘We live in a moment of history where a change is so speeded up that we 

begin to see the present only when it is already disappearing.’ Labellen, structureren en ordenen zijn 

het beschermingsmechanisme tegen de eindeloze stroom van signalen die op ons afkomen. Het 

sterkste signaal krijgt de meeste aandacht. Om de realiteit hanteerbaar te maken, brengen we deze 

onder in hokjes. Een proces krijgt een betekenis (object krijgt een interpretant) en de betekenis 
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bepaalt ons handelen. Zo, ‘… every established order tends to produce… the naturalization of its own 

arbitrariness’ (Bourdieu, 1977, p. 164). 

De maatschappij en de professionals gaan met de tendens mee zonder de consequenties goed te 

kunnen overzien. De professionals zien de perverse effecten van deze tendens maar na enig verzet 

leren ze zich verhouden tot deze nieuwe realiteit en haar ‘double credentials’ (Strathern, 2000) te 

accepteren. In de sterk aanwezige retoriek van de heiligheid van efficiëntie en transparantie gaat een 

zwakker signaal van twijfel en ongerustheid verloren. De tijd en energie wordt opgeëist door de 

heersende procedures.  

De cirkel zou daarmee rond kunnen zijn, maar dit is niet het geval. Het gevoelsmatig gemis van zin, 

bevrediging en synergie vormt een ongenoegen achter de realiteit van audit. 

3.3 Coherence 

De coherentie:  zelfst. naamwoord (v.) Uitspraak:   [kohe'rɛn(t)si] situatie waarin de 

samenhang tussen afzonderlijke dingen helemaal klopt (www.woorden.org) 

‘Coherence is derived from the French word comhærère (sixteenth century), meaning to stick 

or put things together; that is, it has to do with combining and cleaving’ (Letiche, Lissack, & 

Schultz, 2011, p. 43) en ook: 

‘Coherence [is] pulling together of things, ideas, and events into a unity and a sense of whole. 

Coherence is about making sense and about how we make sense’ (p. 19). 

Vanuit de gedachtegang van de complexiteitstheorie en organisatiemanagement onderscheiden 

Letiche, Lissack, & Schultz twee soorten van coherentie: ‘ascribed coherence’ (toegeschreven 

coherentie) en ‘experienced coherence’ (ervaren of emergente coherentie). Over de eerste soort – 

the ascribed coherence - is veel geschreven in de managementliteratuur. Deze coherentie is 

gebaseerd op het calculeren en retrospectief labellen. Het is een product van het ordenen en 

onderbrengen in hokjes: ‘Ascribed coherence is about labels and whether they are correctly applied’. 

Deze toegeschreven coherentie – de coherentie van de audit - is echter een verkeerd vertrekpunt 

voor het handelen, aldus de auteurs.  

De tweede soort van coherentie – the experienced coherence – ontstaat vanuit geleefde ervaringen 

en gaat gepaard met gevoel en emotie: ‘a quality that we know while we have it, remark upon when 

we miss it, but are hard pressed to define. It is a quality of change, dynamism, and activity’ (p.44). 
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Zodanig begint het verschil tussen de twee soorten coherentie al bij het karakter van de interpretant 

in de semiotische driehoek van betekenisgeving. Cognitie als interpretant is kenmerkend voor het 

discours van toegeschreven coherentie. Gevoel of emotie als interpretant wijst het discours aan van 

een andere orde: dat van de emergentie en (in potentie) van de ervaren coherentie. Het labellen en 

definiëren gaat binnen dit discours lastiger, nuance wordt belangrijker, de realiteit 

onvoorspelbaarder en de openheid van de handelingsopties explodeert. Men moet door de 

onzekerheid van de emergentie heen voordat ‘experienced coherence’ kan ontstaan. Deze 

ervaringscoherentie is echter geen belofte, geen prijs voor mee durven te bewegen met wat zich 

aanbiedt. Of en wanneer het ontstaat, is niet te voorspellen. Het is dan ook niet wonderbaarlijk dat 

het discours van toegeschreven coherentie veel sneller wordt ingezet in de praktijk. Het voorspelbare 

en herkenbare ervan geeft houvast en creëert illusie van controle. Protocollen en voorschriften zijn 

de middelen om de kansen op fouten bij het systematiseren van de realiteit te minimaliseren. Op 

basis van de juiste label kan de juiste keuze voor handelen worden gemaakt zodat het geheel 

samenhangend blijft. Als de samenhang zodanig mogelijk is, waarom zich druk maken over de 

ongrijpbare emergente coherentie? 

Er is een aantal redenen te noemen voor het belang van de ‘experienced coherence’. Ten eerste, 

maakt het de energie vrij en creëert de mogelijkheden voor ontwikkeling en vernieuwing. Het ontlokt 

de ervaring van saamhorigheid en zinvol bestaan. Het is productief en duurzaam bevredigend. Ten 

tweede, de toegeschreven coherentie heeft haar grenzen. The ‘ascribed coherence’ – de coherentie 

van de regel en ingecalculeerde orde - is alleen mogelijk binnen een stabiele context. Op het moment 

dat de context verandert stort de toegeschreven orde in en gebeuren er ‘miracles or nasty surprises’, 

beweren Letiche, Lissack, & Schultz op basis van onderzoek. Tot slot, de complexiteit van het 

(samen)leven laat zich niet in categorieën onderbrengen. Het dualistische denken als achterliggende 

logica achter de regels schiet daarom ook tekort als het gaat om de complexe professionele context. 

Hoe hard er ook wordt gewerkt aan de risicomitigatie – nare verrassingen komen blijvend voor.  

Het gaat niet om een keuze tussen de gecalculeerde samenhang en de emergente samenhang. De 

boodschap van Letiche, Lissack, & Schultz is: één is niet genoeg! Bij elke coherence hoort een eigen 

zienswijze en er is geen hiërarchie tussen deze twee. Verschillend van aard, ze vullen elkaar aan. De 

minst voorkomende in de literatuur – de ervaren coherentie – is minstens zo belangrijk in de praktijk 

van veranderkunde (zij het organisatieontwikkeling of maatschappelijke dienstverlening) als de 

calculerende, op feiten en ‘best practice’ gebaseerde toegeschreven coherentie. Deze stelling wordt 

zorgvuldig onderbouwd met gebruik van het semiotische vierkant (Greimas, 1983, 1966, 2002 in 

Letiche, Lissack, & Schultz, 2011, p. 222) (Figure 3.2.1). De essentie van het vierkant is in de 
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verbinding van vier significant verschillende polen die in drie verschillende soorten relaties tot elkaar 

staan: strijdig (contrary), tegengesteld (opposit) ofwel aanvullend (complementary). 

 

Figuur 3.2.1 Semiotic square 

 

De keuze voor het semiotische vierkant is niet toevallig. Het biedt ruimte voor het onbekende en het 

onkenbare als delen van de complexiteit en maakt de wederzijdse beïnvloeding tussen het bekende, 

het kenbare, het onbekende en het onkenbare zichtbaar. De bekende 2x2 matrix is hiervoor niet 

geschikt. Het biedt hoogstens de ruimte voor het toekennen van labellen, wat goed is voor de 

toegeschreven coherentie maar schiet tekort in het gezicht van de complexiteit. De auteurs 

beargumenteren dit met een voorbeeld van stelling en ontkenning. Zelfs een simpele redenering in 

termen van zwart-wit past niet binnen de lineaire logica van de regels:  

‘For every positive term, let us say for the sake of illustration, ‘honest’, there are two 

negative terms. One is in opposition. For example, the opposition of honest is dishonest. An 

opposition is negative in the sense that it is the opposite of the positive. The other negative is 

a contrary. The status of the contrary is more ambiguous, in that it is not the opposite of the 

positive quality, but its apparent absence. The contrary of honest, for example, might be 

unreliable: not necessarily dishonest, but not reliably honest either.’ (pp. 223-224) 

Behalve coherentie onderscheiden de auteurs nog drie elementen die belangrijk zijn bij het 

onderzoeken van de complexiteit: ‘emergence’, ‘affordances’ en ‘homology’. De emergentie maakt 

deel uit van de complexiteit en staat voor het ontstaan van patronen, structuren of kwaliteiten dat 

niet kan worden verklaard vanuit de bekende (gelabelde) componenten van het systeem of de 
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interactie ertussen. De ‘affordance’ staat voor de mogelijkheden voor handelen of ideeën die zich 

aanbieden vanuit de situatie of de omgeving buiten onze invloed. Homologie is de logica of het leer 

van eenvormigheid. Het betekent ‘overeenkomstigheid in structuur en afstamming zonder 

betrekking tot de functie4‘. Geplaatst in het semiotische vierkant komen de onderlinge verhoudingen 

tussen de vier elementen naar boven (figuur 3.2.2): 

 

Figuur 3.2.2. The semiotic square of coherence 

Het emergente is meetbaar alleen achteraf, maar het is wel waarneembaar op het moment dat het 

ontstaat. ‘Experienced coherence’ en ‘affordance’ zijn buiten de invloed van het subject. Ze worden 

waargenomen en zijn daarom het product van de eerste orde van mentale activiteiten. ‘Attributed 

coherence’ en ‘homology’ zijn zichtbaar in retrospectief of door middel van analyse. Beide zijn het 

product van intellectuele activiteiten van de tweede orde. De emergente coherentie heeft alles te 

maken met het kunnen opvangen van het onvoorspelbare, zich laten beïnvloeden door de 

mogelijkheden en plek kunnen creëren voor het onvoorziene. De auteurs waarschuwen voor de 

valkuil van het traditionele denken van de theorie over organisatiemanagement dat een verband 

tussen coherentie en intentie suggereert. Er is geen causale relatie tussen de intentie en coherentie, 

behalve dwangmatig. Bij gebruik van dwang verdwijnt zo een ‘intentionele coherentie’ echter 

tegelijkertijd met de (vermindering van) dwang.  

Letiche, Lissack & Schultz maken een ding duidelijk: emergente complexiteit houdt meer in dan 

mogelijk is te overzien binnen het lineaire of 2X2 denken. Dat er grenzen zijn voor het negeren van 

                                                           
4
 http://www.woorden-boek.nl/woord/homologie 

http://www.woorden-boek.nl/woord/homologie
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het emergente wordt steeds duidelijker. Het negeren van emergentie leidt tot verrassingen, en vaak 

onaangename.  

Het emergente valt niet te forceren. De vertrouwde middelen werken niet voor het ‘organiseren’ van 

de ervaren samenhang. En toch is er meer te zeggen over de rol van het subject binnen de 

emergentie. Het subject bevindt zich in een dialogische relatie met de omgeving. Binnen de 

semiotische vierhoek ziet het als volgt uit (Letiche, Lissack & Schultz p. 245). 

 

Figuur 3.2.3. Dialogisch vierkant 

De aard van de verhoudingen tussen het zelf, de omgeving, de groep en de emergentie is niet 

ingevuld, het wordt telkens weer opnieuw gedefinieerd door middel van een verhaal. Loslaten van 

het houvast dat de taal van de regel biedt en ruimte creëren voor de rijke verhalen is wat ons staat te 

doen. De onzekerheid van de veranderende context is gemakkelijker te verdragen voor een individu 

dan voor een groep. Een groep in beweging brengen in het gezicht van het bedreigende onbekende 

is een moeilijke taak. Het verhaal maakt het onbekende minder onbekend, wat kan worden naverteld 

wordt minder bedreigend: ‘We have to create ways of telling stories that allow the story to be 

related [...  and to] embody an affordance in a narrative and open the possibility to others.’ (pp. 35 – 

38). Het verhaal gedefinieerd als ‘semigestructureerd vertellen en navertellen over de ervaringen’ 

vormt de kern van het omgaan met de complexiteit en emergentie.  

Het zelf heeft wel de beïnvloedingsmogelijkheden, al zijn ze niet onbegrensd. Wij kunnen werken aan 

het beïnvloeden van de context, de affordances die het aanbiedt en de emergentie die ervanuit kan 

ontstaan. Daarbij is de ruimte nodig voor een meerdimensionale kijk op de realiteit. Zich open stellen 

voor de zwakke signalen die buiten de bekende beschreven codes vallen; zich bewust blijven van de 



 
 32 

beperkingen van maakbarheid-denken; zich realiseren dat behalve voorkomen van tegenvallers het 

belangrijk is om midden in taaie emergente context de situatie de juiste kant op blijven sturen. Bij 

het streven naar samenhang is het cruciaal om zich bewust te zijn van de verschillende soorten 

relaties die mogelijk zijn tussen het subject, de groep en de omgeving. In de praktijk wordt er echter 

vaak in opposities gekeken: zelf – ander; omgeving-coherence. Een goede poging om recht te doen 

aan de complexiteit leidt vaak tot een verruiming tot het denken in ‘driehoeken’: subject-groep-

omgeving; omgeving-emergentie-groep. De vierde pool blijft buiten aandacht, aldus Letiche, Lissack 

& Schultz (p. 228).  

De auteurs geven zeven herkenbare voorbeelden van het driehoek-denken en verklaren het door te 

stellen dat het semiotische vierkant simpelweg te instabiel en te controversieel is om te gebruiken 

als handelingswijzer. Een goed verhaal – rijk, inconsequent en controversieel als het mag zijn - komt 

daar het dichtst bij. Het verhaal waar je van zegt ‘tja… wat moet je hiermee…’ Tja… waarschijnlijk 

weinig. Mogelijk niets. Wel is het denkbaar dat het verhaal de basis is voor het kunnen waarnemen 

van de affordances. 

3.4 Zelfregulering 

Het begrip ‘zelfregulering’ is hier al meerdere keren aangehaald. Afhankelijk van de context kreeg het 

verschillende connotaties: van een onderdrukkingsinstrument (zelf-audit als hulpmiddel voor externe 

controle) tot een voorwaarde voor het waarborgen van een gezond evenwicht tussen de kwaliteit en 

kwantiteit binnen het publieke domein.  

Donkers (2012) attendeert ook op de verschillende invullingen van het begrip ‘zelfregulering’. Het 

perverse effect van de regels brengt hij in verband met zelfdisciplinering die in leven wordt gebracht 

door de onzichtbare machtspraktijken van de moderne samenleving (Foucault M. , 1981). ‘De 

onderwerping van buitenaf heeft in de moderne samenleving plaatsgemaakt voor zelfonderwerping 

en zelfdisciplinering, bijvoorbeeld door het sterke morele appel op redelijkheid, zelfwerkzaamheid, 

zelfverantwoordelijkheid en zelfgestuurd leren’(Donkers, 2012, p. 231). Regels en protocollen 

creëren het discours van dualistische denken in fout – niet fout: heb je het protocol netjes gevolgd – 

dan heb je niets fout gedaan, los van wat je gedaan hebt. Zo een simpel keuzemenu voor het 

beoordelen van het professionele handelen is minder onschuldig dan het in eerste instantie zou 

kunnen lijken. Het tast het initiatief aan, de basis voor het nemen van de verantwoordelijkheid. ‘Hoe 

meer regels en protocollen hoe meer fouten je tenslotte kunt maken’, aldus een maatschappelijk 

werkster.  
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De vrije praktijken van Foucault waarin zelfregulering wordt bepaald door de zelf gestelde maat zijn 

in de huidige samenleving alleen mogelijk in de marges van het systeem, constateert Donkers. Het 

begrip ‘zelfregulering’ wordt ingezet in de ideologische strijd tussen de concurrerende 

symboolsystemen. Het wordt ingekleurd in de tinten van het de boventoon voerende discours en 

staat vaak als symbool voor de vrijwillige gehoorzaamheid aan de van buiten af opgelegde normen. 

Iets heel anders dus dan in het hoofdstuk twee beschreven ‘zelfregulerende orde’ (Negt, 1997). 

In mijn eigen reflectie kreeg zelfregulering een gestalte van de manier van kijken naar de context en 

de eigen rol erin die de ervaring van samenhang kan ontlokken. Om het verband tussen de ervaring 

van coherentie binnen de professionele praktijken van tegenwoordig (die sterk worden beïnvloed 

door de auditcultuur) en de professionele zelfregulering te onderzoeken, gebruik ik de volgende 

definitie van zelfregulering: 

‘Een reflectief (dus niet mechanisch of automatisch) proces van waardegeoriënteerd handelen, 

dat zich bewust en onbewust afspeelt in de onderlinge samenhang van gedrag, persoon en 

omgeving. Het is een intern en extern proces van sturen en afstemmen.’ (Donkers, 2012, p.290) 

Donkers verstaat onder de zelfregulering een afstemmingsgerichte vorm van zelfregie waarin 

levenssamenhang een belangrijke inhoudelijke waarde heeft. Hij onderscheidt daarbij drie 

belangrijke uitgangspunten van op zelfregulering gebaseerde (professionele) houding: 

1) De visie op de mens als een zelfsturend wezen 

Op basis van zijn historische verkenning en inhoudelijke analyse van de drie centrale stromingen 

binnen veranderkundig denken (de sociaal-constructivistische, persoonsgerichte en 

maatschappijkritische modellen van veranderkundig handelen) constateert Donkers dat er sprake is 

van een ‘toenemende ontdekking van de mens als zelfsturend wezen’. Zowel het reflexieve als 

zelfsturende vermogen horen bij de aard van de mens en zijn per definitie aanwezig. 

‘Veranderkundig handelen is ondenkbaar zonder de veronderstelling van een reflectief subject dat 

zelf stuurt en niet enkel door invloeden van buitenaf of door een vastliggend programma van 

binnenuit wordt gestuurd.’ Het persoon- en situatiegerichte reflectievermogen van de mens stelt 

hem in de positie om het systeem waarin hij zich bevindt, te beïnvloeden. Deze eigenschap geldt ook 

voor een collectieve actor in de vorm van een organisatie, een groep of samenleving.  

2) Het individu-omgevingsmodel van denken 

De zelfregie van de mens is niet onbegrensd (Donkers, 2012, p. 285, vergelijk ook Letiche, Lissack & 

Schultz, 2011). De omgeving vormt de context voor en perkt tegelijkertijd de mogelijkheden in voor 
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de zelfregie van het individu. In de sociale veranderkunde gaat het om de afstemming tussen het 

individu en de omgeving, aldus Donkers. Deze uitspraak geldt uiteraard ook in de bredere context 

van het professionele handelen. Aandacht voor het dialogische karakter van interacties tussen 

individu en omgeving staat centraal. Dit uitgangspunt is ook centraal voor het omgaan met de 

complexiteit. De centrale opdracht van de sociale interventie hier is om ‘de bekwaamheid van de 

individuen te groepen te versterken tot actieve en bewuste omgang met de hun opgelegde 

levensvoorwaarden’ (p. 287).  

3) Aandacht voor de persoon en haar innerlijke ervaringswereld 

Dit uitgangspunt heef te maken met de afstemming tussen het verstand, gevoel, ervaring en gedrag 

in verschillende rollen en situaties. Emoties, gevoel en verlangens beïnvloeden het gedrag van het 

zelf en de anderen. De waarneming van eigen ervaringen en intenties houdt meer in dan een 

verstandelijke reflectie. ‘Het is ook een situationeel zelfinzicht op het intuïtieve niveau om moreel 

juist te handelen. Ik weet wat ik aan het doen ben en wat goed is om te doen, zonder er in cognitieve 

zin uitdrukkelijk op te reflecteren’ (p. 289). Donkers benadrukt dat de non-cognitieve delen van het 

zelf (zoals gevoelens, behoeften, verlangens en intuïtie) een even belangrijke rol spelen binnen een 

zelfregulerend vermogen van de individuen als ratio en cognitie.  

Zelfregulering betekent afstemming op de omgeving en op het zelf. Donkers noemt het een kunst die 

vraagt om het vermogen om toe te laten van datgene wat zich aandient. Zo een toelaten betekent 

kunnen schakelen van de makende modus (vaak het implementeren van plannen) naar een latende 

modus. Het kost tijd om de juiste weg te vinden en vaak betekent het nastreven van het doel een 

omweg kiezen. Het houdt in aandacht voor het onbewuste en onbeschreven: ‘het is namelijk 

onmogelijk om de systemische afstemming op de omgeving en op zichzelf geheel langs bewuste weg 

tot stand te brengen. Een afstemming kan verder niet geheel in de makende modus worden 

gecreëerd, maar slechts bevorderd’.  

In theorie tonen de beschreven uitgangsprincipes van de zelfregulering veel overeenkomsten met de 

eigenschappen van de eerder beschreven ‘experienced coherence’ en emergentie. Denk aan de 

beperkte mogelijkheid om de ervaren coherentie te ‘laten ontstaan’, de noodzaak om zich open te 

stellen voor de ‘zwakke signalen’, ruimte voor de ervaring en het beperkte vermogen van de cognitie 

bij het bevorderen van de samenhang en toelaten van de mogelijkheden. Hoe pakt het uit in de 

praktijk? Donkers rijkt de veranderaars ook concrete handvatten – een schema en een reflectiekader 

voor het hanteren van de principes van de zelfregulering in de praktijk. Daarbij is het onderscheid 

belangrijk van de drie kerngebieden: persoon, gedrag en omgeving. Schematisch wordt de relatie 

tussen deze gebieden als volgt weergegeven (Figuur 3.4.1.). 
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Figuur 3.4.1. Het driewereldenschema van veranderen 

Op gedragsniveau speelt zich een cognitief proces van sturen en afstemmen af. Er wordt een keuze 

voor handeling gemaakt op basis van de beschikbare kennis - theorieën, opvattingen en 

methodieken, waarbij ook ethische overwegingen een rol spelen. In termen van coherentie refereert 

deze cirkel aan de attributie en toegeschreven coherentie. Daarbij wordt de cognitie echter niet 

alleen achteraf ingezet, maar ook voor het eclectisch samenstellen van een passende professionele 

handelingswijze uit de (elementen van) de beschikbare handelingsinstrumenten. De 

gedragswetenschappelijke benaderingen en sociaal-technologische denktraditie komen hier als 

eerste te pas, maar ze moeten worden afgestemd op de andere twee werelden. 

Op persoonlijk niveau worden de interne verhoudingen in kaart gebracht. Het stilstaan bij het gevoel, 

ervaringen, verlangens en behoeften verloopt gelijktijdig met en in relatie met het proces van de 

cognitieve afstemming en sturing. Daarbij ontstaat er ruimte voor ‘authenticiteit’ waarmee wordt 

bedoeld ‘geen statische toestand van harmonie, maar een proces van zoeken naar afstemming’. Dit 

luik is belangrijk voor de emergente coherentie: het laat de intuïtie, ervaring en gevoel toe. Het biedt 

ruimte voor het delen van ervaringen en gebruiken van het gevoel voor het informeren van de 

keuzes binnen de andere twee gebieden.  

Op het niveau van omgeving komt de context aan het woord. De context bestaat uit de anderen (de 

groep, het systeem) en de omgeving (environment, voorwaarden). Er wordt hier gezocht naar de 
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mogelijkheden om deze context te beïnvloeden en gekeken naar de invloed van de context op het 

subject. Dit luik biedt ruimte om stil te staan bij datgene wat ontbreekt, maar ook bij datgene wat de 

omgeving toelaat (the affordance): mits er is genoeg alertheid is voor de emergentie.  

Uit deze beschrijving komt de relatie tussen de drie werelden telkens weer naar voren. Donkers 

waarschuwt voor de valkuil van zich beperken tot één cirkel van het schema. Dit risico is heel reëel. 

Het historische arsenaal aan methodes en benaderingen biedt voor elk luik genoeg inzetbare 

(bewezen effectieve) instrumenten om een probleem onmiddellijk te kunnen aanpakken. Dat kan 

resulteren in fixatie op de gekozen weg en blindheid voor de rest. Bewust aandacht besteden aan 

alle drie de werelden is echter de voorwaarde voor het zorgvuldige (wat in mijn ogen een synoniem 

is voor het ‘professionele’) omgaan met de complexiteit en voor het handhaven van emergente 

coherentie.  

Om het nog concreter te maken, zijn er voor elke van de drie werelden drie basiscompetenties 

gedefinieerd (figuur 3.4.2.) als uitgangspunt en referentiekader voor professionele reflectie: 

  

Figuur 3.4.2. Reflectiemodel met negen basiscompetenties 
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De drie kerngebieden uit figuur 3.4.1. komen hier ook terug: het gedrag wordt bestuurd door de 

cognitie en bevat een moreel oordeel; de persoon wordt aangestuurd op basis van de 

intrapersoonlijke competenties van emotioneel-motivationele aard; de omgeving wordt beïnvloed 

door middel van interpersoonlijke, interculturele en interpositionele afstemming tussen de actoren. 

Bij het cognitieve luik is het denken in verhoudingen en patronen belangrijk met aandacht voor de 

wisselwerking tussen persoon en omgeving en de dialogische relatie tussen verschillende actoren en 

factoren binnen de context. Doelmatig handelen houdt in dat de best mogelijke weg naar het doel 

wordt bewandeld, waarbij de ‘best mogelijke’ rekening houdt met de persoon in zijn geheel en de 

omgeving (dus niet alleen of niet per se met de efficiëntie of opgelegde verwachtingen).  

Bij het tweede kerngebied – de persoon – speelt de erkenning van gevoel en behoeftes een 

belangrijke rol. Donkers haalt het voorbeeld aan van ‘warme organisatie’ (Ten Have, 2004) om de 

denkrichting aan te wijzen. De ervaringen, verlangens en ambitie van de personen staan centraal. Er 

wordt daarbij onderstreept dat te weinig zelfcontrole (denk aan zelfinzicht en reflectie) de 

zelfregulering kan belemmeren, maar te veel zelfcontrole kan ook verlammend en uitputtend 

werken. Het derde kerngebied belicht het interpersoonlijke en omgevingsgerichte deel van het 

professionele handelen. Afstemming zoeken tussen verschillende opvattingen en normen is een 

belangrijke component van interpersoonlijke interactie. Maar ook afstemmen op de structurele 

kaders waarbinnen wordt gehandeld is essentieel. Sociale veranderaars opereren vaak op het snijvlak 

van beleid en uitvoering, niet zelden ook in opdracht van de politiek. Het stilstaan bij de betekenis 

van de eigen positie binnen het systeem en het bepalen van het eigen standpunt binnen de gegeven 

context is belangrijk, in afstemming op de andere twee kerngebieden. 

Hiermee wordt duidelijk dat zelfregulering een complex proces is van meervoudige iteratieve 

afstemming op de persoon en de omgeving. Het gebeurt op basis van de reflectie op de drie 

kerngebieden – gedrag (cognitie), persoon (gevoel en ervaring) en de context (interpersoonlijke 

interactie binnen de sociaal-maatschappelijke omgeving) met het oog op een dialogische relatie 

tussen deze kerngebieden. Binnen elke kerngebied wordt er herhaaldelijk gewezen op het belang van 

bewegen tussen de drie luiken waarbinnen de eigen zelfregulatoire processen plaats vinden. Het 

coördineren van dit geheel van zelfregulatoire processen vormt de kern van zelfregulering, aldus 

Donkers. 

3.5 Voorlopige conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik op basis van de literatuuranalyse gepoogd antwoorden te geven op de eerste 

twee deelvragen, namelijk: 
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1. Welke kenmerken heeft de auditcultuur en hoe beïnvloedt het de sociale praktijken?  

2. Waarom hoort de ‘ervaren coherence’ binnen de sociale praktijken?  

Op basis van de semiotiek van Peirce (Lubbe & Van Zoest, 1997) heb ik getracht de link zichtbaar te 

maken tussen het proces van betekenisgeving, het ontstaan van de maatschappelijke tendensen, en 

de gevolgen ervan op het vervolgproces van betekenisgeving. Ik heb gebruik gemaakt van het werk 

van Schuyt (1997) om de dynamiek achter de overheersing van de moderne samenleving door de op 

geld georiënteerde symboolsystemen te belichten. De analyses van Power (1994), Shore (2008) en 

Strathern (2000) zijn ingezet om de historische perspectief op het ontstaan van een nieuw fenomeen 

– auditcultuur - te geven. Het werk van onder anderen Strathern (2000) en Shore (2000, 2008) vormt 

een belangrijke informatiebron voor het kenschetsen van de kenmerken van de auditcultuur. 

Het meest typerende kenmerk van de auditcultuur is het gebruikmaken van de boekhouding regels 

als vertrekpunt voor het aansturen en controleren van werkprocessen. Het tweede belangrijke 

kenmerk is het reducerende karakter van kijken naar de realiteit, veralgemeniseren van de eigen 

regels en het verheffen van de eigen logica tot de enige geldige maatstaf. Het effect van de 

auditcultuur op de professionele praktijken in de sociale sector wordt daarmee bepaald. Het 

reduceert de kwaliteit van het werk tot de kwantitatieve waarde. Het brengt het zelfbeeld van de 

professionals en organisaties terug tot dat van auditees en transformeert de inhoudelijke visie achter 

professionele handeling in het calculerende proces van het bereiken van een meetbaar effect. Het 

verandert de aard van de menselijke relaties en sluit alles wat niet binnen de logica van audit valt uit. 

Samen met de ruimte voor idealen verdwijnt de bezieldheid uit de praktijken en wordt het complexe 

karakter van de realiteit grof gereduceerd. De bestaande literatuur geeft genoeg aanleiding om te 

kunnen constateren dat de auditlogica een schadelijk effect heeft op de professionele praktijken en 

het persoonlijke welbevinden van de professionals binnen de sociale beroepen.  

Op basis van het werk van Letiche, Lissack en Schultz (2011) is verder beschreven hoe de emergente 

coherentie een betere aansluiting biedt op de complexiteit van de professionele praktijken dan de 

toegeschreven coherentie van de auditcultuur. De toegeschreven (‘attributed’ of ‘ascribed’) 

coherentie, ondanks de ogenschijnlijke balans, houdt stand alleen binnen een stabiele context, wat 

meer een uitzondering is dan een regel. Het schakelt tegelijkertijd de alert-mechanismen van de 

organisatie uit die noodzakelijk zijn om het emergente te herkennen en op de kansen die zich 

aanbieden om te reageren. De emergente coherentie werkt versterkend op de professionele 

praktijken. Het wordt ervaren als een van de meest lonende, krachtige en significante aspecten van 

de organisatie. Dat de coherentie op haar plek is binnen de professionele praktijken, is moeilijk te 
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bewijzen, maar toch evident: ‘Coherence does not necessarily lead to business success, though 

incoherence often does seem to lead to business failure’ (p. 101).  

Hiermee is het antwoord gegeven op de eerste twee deelvragen. De ervaring van samenhang -

emergente coherentie (Letiche, Lissack en Schultz, 2011) - is essentieel voor de positieve 

ontwikkeling van de professionele praktijken. De auditcultuur heeft een perverse werking op de 

professionele praktijken binnen het sociale domein waardoor het ervaren van deze praktijken als 

samenhangend geheel voor de professionals problematisch wordt. In deze situatie is het belangrijk 

dat er tegenkracht wordt geboden aan de perverse effecten van de auditcultuur. Het bieden van 

tegenkracht lijkt een lastige opgave en ontstaat niet vanzelf. Zelfregulering wordt genoemd als een 

belangrijk ingrediënt van deze tegenkracht. Onder de zelfregulering (Donkers, 2010, 2012) wordt hier 

verstaan interne en externe afstemming op gedrag, persoon en omgeving. Dat gebeurt door middel 

van reflectie waarin aandacht wordt besteed aan het intrapersoonlijke (gevoel), het interpersoonlijke 

(gedrag)  en omgevingsaspecten van de context.  

De derde sub-vraag van dit onderzoek klinkt als volgt: ‘Is zelfregulering als professionele houding 

geschikt om de ervaren coherence binnen de praktijken van sociale interventie te handhaven?  

3.6 Semiotisch vierkant van de probleemstelling en verbinding met 

zelfregulering 

Voordat ik op zoek ga naar het antwoord op deze vraag binnen de verzamelde data, wil ik een poging 

doen om de probleemstelling te plaatsen in het semiotische vierkant. Daarmee wil ik voorkomen dat 

ik, zoals eerder beschreven in het theoretische stuk over coherence, één van de polen van de 

complexiteit verbonden aan mijn vraagstelling, over het hoofd zie. Ik heb gekozen als basis het 

semiotische vierkant van zelf en de wereld (Letiche, Lissack, & Schultz, 2011, p. 18).  
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Figuur 3.5.1. Probleemstelling in het semiotische vierkant 

De auditcultuur staat in de hoek rechtsboven: de verhoudingen binnen de professionele praktijken 

zijn scheef komen te staan en één cultuur is de omgeving gaan domineren. De professionele zelf 

staat er tegenover. De verbinding tussen deze twee polen is problematisch: binnen de sociale 

praktijken word de professional gedreven door de relationele en humanistische waarden en niet de 

waarden van de audit. Men moppert, protesteert, rationaliseert, weigert of gaat mee. De groep heeft 

in deze constellatie een belangrijke rol. Eén professional heeft geen kans om de praktijk te 

veranderen, mits in een sterke leidinggevende positie. Daar waar de groep een keuze maakt om 

anders te werken krijgt de praktijk een andere kleur. In beide gevallen (een sterke leider of een 

dwarsliggende groep) geldt dat de groep moet groeien (meerdere groepen ontstaan) om de cultuur 

te kunnen veranderen. Anders wordt het uiteindelijk opgeslokt door de cultuur. Daar waar de groep 

in een vroeg stadium meegaat met de regel (als voorbeeld) krijgt de persoonlijke weerstand geen 

ruimte en blijft het zelf ermee worstelen, mopperen, weigeren of zich aanpassen. Een verziekte sfeer 

en verbitterde houding of ziekte van de professional is dan vaak het resultaat. Het emergente wordt 

wel of niet gezien, afhankelijk van de positie van het zelf, de grondhouding binnen de groep en de 

krachten van de omgeving. De kansen worden wel of niet opgepakt met een grote variëteit aan 

mogelijke resultaten voor het zelf, de groep en de omgeving. Eén mogelijke resultaat is het 

verdwijnen van het stukje ‘audit-’ uit de hoek rechtsboven van het vierkant en het verschijnen van 

het stukje ‘-cultuur’ in de hoek linksonder (Figuur 3.5.2.). Of verdwijnt er het woord ‘dominante’ uit 

de hoek rechtsboven als er een woord ‘tegenkracht’ boven de pijl tussen de omgeving en de groep 

komt of komt er meer gewicht in de hoek ‘emergentie’. De invulling van de polen, de verhoudingen 

tussen de polen en de balans binnen het systeem (het vierkant in dit geval) is afhankelijk van de aard 

van de relaties tussen de polen. Deze wordt bepaald door de verhalen in omloop.  
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Figuur 3.5.2. Semiotisch vierkant: een van de mogelijke transformaties  

Als ik het drieluik van Donkers (Figuur 3.4.2.) wil plaatsen in het semiotische vierkant van mijn 

probleemstelling, krijg ik het volgende schema: 

 

Figuur 3.5.3. Semiotisch vierkant met het drieluik van de zelfregulering 

Het luik ‘Persoon: Intrapersoonlijke proces van sturen van en afstemmen op zichzelf en omgeving’ 

komt staan op de ‘Zelf’ pool van het vierkant. Het luik ‘Gedrag: Sociaal proces van sturen van en 

afstemmen op zichzelf en omgeving’ komt binnen het vierkant twee keer voor want is bepalend voor 

de relatie tussen het zelf en de groep, evenals voor de relatie tussen het zelf en de omgeving. Het 

luik ‘Omgeving: Cognitief proces van sturen van en afstemmen op zichzelf en omgeving’ plaats ik in 
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het midden van het vierkant omdat de cognitie naar mijn mening niet uit de andere twee luiken is 

weg te denken. Reflectie op gevoel en op de verhoudingen tussen het zelf en de omgeving en het zelf 

en de groep zie ik als een cognitief proces, evenals het creëren, selecteren, onthouden, doorvertellen 

en verbinden van verhalen, evenals doelmatig handelen. Het verhaal blijft centraal als onderlegger 

voor het geheel, het is aanwezig binnen en bepalend voor alle elementen van dit schema.  

Dit schema is een gereduceerde weergave van de realiteit, samengesteld op basis van mijn 

interpretatie van de gedachtegang achter de twee concepten – ‘coherence’ en zelfregulering – in een 

poging om de aangehaalde theoretische concepten te verbinden met de probleemstelling en met 

elkaar. Op basis van dit schema worden de verhalen van de respondenten geanalyseerd.  

4 Reflectie op de praktijk II: interviewanalyse 

4.1 Inleiding 

In de reflectie op eigen professionele praktijken – het vertrekpunt van mijn onderzoek - klinkt het 

gemis aan de ervaring van coherentie en de frustratie over het tekortschieten van de regels en 

procedures als het gaat om zinvol werken en professionele voldoening. Deze praktijken zijn uit de tijd 

waar ik nog überhaupt geen kennis had van de concepten van zelfregulering, noch ‘coherence’, noch 

auditcultuur. Mijn vooronderstelling is geweest dat kennis over en gebruik van de zelfregulering in de 

praktijk professionals zou kunnen helpen om weerstand te bieden aan de auditcultuur en meer 

ruimte te creëren voor de ‘experienced coherence’. Het verzamelen van de verhalen van de 

respondenten had niet als doel het ‘winnen’ van bewijs van de causale relatie tussen de gekozen 

concepten, maar meer als een ‘grondproef’ om te kijken welke stoffen er zijn aanwezig. 

Met Biografisch Narratieve Interview Methode (Brohm & Jansen, 2010, p. 94) als methodologisch 

uitgangspunt zijn de gesprekken te beschrijven als semigestructureerde diepte-interviews. De insteek 

was om de respondenten zoveel mogelijk ruimte te bieden om zelf te kunnen bepalen waar ze het 

over willen hebben in verband met de zelfregulering. Bij het analyseren van de interviews heb ik 

gebruik gemaakt van minutieus lezen en discours-analyse. De eerste lezingen van de interviews 

waren gericht op het vormen van een algemene impressie van gesprekken en op de inventarisatie 

van de thema’s die tijdens de gesprekken naar boven zijn gekomen. De thema’s zijn in-vivo 

gecodeerd. Ik heb gekeken of de thema’s terugkomen in meerdere interviews. Na enige twijfel heb ik 

ervoor gekozen om daar waar het niet het geval is er ook niet naar te vragen om de respondenten 

niet te sturen richting de toegeschreven samenhang van mijn scriptie. Daar waar een thema door 

meerdere respondenten wordt benoemd, worden de citaten van meerdere respondenten 
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aangehaald. Maar ook ‘niet gedeelde’ thema’s vind ik belangrijk voor mijn onderzoek. Ten eerste is 

de respondentengroep klein en niet homogeen, ten tweede ligt de nadruk op het zelfsturende en 

niet op het volledige binnen het verhaal. Daarmee maak ik het vergelijken van data en trekken van 

conclusies niet makkelijk. Dat is een keus. 

Bij de vervolglezingen ben ik op zoek gegaan naar de reflectie op de praktijken van zelfregulering en 

naar de beschrijvingen van de ervaringen van samenhang of juist gebrek eraan. In de laatste 

analyseronde heb ik geprobeerd om de uitspraken over de zelfregulering in verband te brengen met 

de concepten ‘auditcultuur’ en ‘coherence’: wat vertellen de professionals over hun praktijken ‘out 

there’ en hoe resoneert het verhaal met wat er is bekend over deze twee concepten? Op basis 

daarvan heb ik een aantal conclusies getrokken over de rol van de zelfregulering bij het handhaven 

van de ervaring van samenhang binnen de professionele praktijken met een oog op de groei van de 

auditcultuur.  

4.2 Impressie van gesprekken 

Waar mogelijk zijn de gesprekken gevoerd in de werkomgeving van de respondenten, met als doel 

om een indruk van de praktijk te krijgen. Deze indrukken zijn echter niet voldoende om te kunnen 

spreken van kennismaking met de praktijken. De verzamelde data zijn van reflectief karakter. In een 

aantal gevallen zijn de gesprekken gevoerd in een café, één keer bij de respondent thuis.  

4.2.1 Liesbeth5 

Liesbeth is een gepensioneerde docente maatschappelijk werk en kunstenares. Ik ontmoet haar op 

een afgesproken plek – een elegante slanke dame – en we lopen samen naar haar atelier. In een 

klein tuintje vertelt ze eerst iets over zichzelf en haar kunst. Jaren docentervaring op een hogeschool 

zijn goed te merken in haar samenhangend verhaal. Liesbeth kent het concept van de zelfregulering, 

zij heeft er ook les in gegeven. Na een paar doortastende vragen over mijn motivatie voor dit 

onderzoek en mijn interesse in de zelfregulering mag de recorder aan. Op mijn verzoek om te 

vertellen over de zelfregulering geeft ze eerst een inleiding in de veranderkundige stromingen die ik 

even niet helemaal op een rijtje blijk te hebben. Al snel zijn we op één lijn en dat praat inderdaad 

gemakkelijker. Als ervaren docente, let Liesbeth aan het begin van het gesprek goed of ik haar blijf 

volgen. Zij vindt het prettig dat ik niet afhaak. ‘Je stelt intelligente vragen!’, - merkt ze even 

tussendoor en het voelt alsof ik weer op de schoolbank zit.  

                                                           
5
 Namen van de respondenten zijn gefingeerd  
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Ik merk bij mijzelf dat ik de relatie die tussen ons ontstaat inderdaad ook van vroeger herken. 

Docenten zagen mij in het algemeen wel zitten… Dat ik ook de zoekende, twijfelende kwetsbaarheid 

van Liesbeth mag zien heeft waarschijnlijk te maken met mijn interviewer rol. Als de rode draad 

loopt door haar verhaal heen de frustratie over het systeem dat haar praktijk had verwoest en de 

eenzaamheid van het zoeken naar de optimale houding binnen het systeem. Er klinkt emotie in haar 

verhaal, ze heeft het over ‘spijt’ dat ze niet sterk voor zichzelf en voor haar idealen heeft kunnen 

opkomen. Liesbeth weet hoe veel moeite haar studenten soms hadden met een scriptie over de 

zelfregie. Ik mag bij haar weer aankloppen mocht ik advies nodig hebben.  

4.2.2 Wilma 

Wilma is een maatschappelijke werkster bij een ziekenhuis. Zij begeleidt ongeneeslijk zieke mensen 

die dicht bij de dood staan. Wij voeren het gesprek in de kantine van het ziekenhuis. Aan het begin 

van het gesprek waarschuwt zij mij dat zij momenteel een intensieve en moeilijke periode meemaakt 

op haar werk. Zij moet volgens een nieuw systeem elke kwartier van haar werk registreren. Zij vindt 

het niet kunnen. Het is zo tegen de essentie van haar werk in. Zij heeft er een brief over geschreven 

en naar aanleiding ervan heeft ze vooraf aan onze interview een pittig gesprek gehad met haar 

management. Ze is daardoor aangedaan en het is onzeker hoe het verder zal uitpakken. Hoe 

kwetsbaar ook op het moment van het interview, maakt ze op mij een sterke indruk. 

Wilma is betrokken. Gedurende het gesprek toetst ze af en toe of haar verhaal mij helpt. Het 

hoofdthema is haar verhaal is het ‘dichter komen bij waar het werkelijk over gaat’: in het leven in het 

algemeen en in haar werk in het bijzonder. Belangrijke deel ervan is het afstemmen op wat er is. 

Wilma zegt dat zelfregulering, maar ook de presentie (Baart, 2001) haar in het werk helpen, maar ze 

wil vooral geen theoretische uitspraken doen. Woorden schieten vaak tekort, soms zijn dingen beter 

te duiden door gewoon te zwijgen of maken van muziek. Wilma gebruikt veel voorbeelden uit de 

praktijk en uit haar eigen ervaring om mijn vragen te beantwoorden. ‘Ik weet niet of dit een 

antwoord op jouw vraag is’, zegt ze herhaaldelijk. Op mijn vraag naar het doel van haar werk 

reageert ze snel: ‘Ik heb het foldertje niet bij me...’. En daarna: ‘Als mensen te horen krijgen dat ze 

doodgaan, dan zeggen ze vaak, het is een chaos, ik weet het niet meer. En wat je dan ziet – na een 

aantal weken zeggen ze, ‘ik heb het weer meer op een rijtje’. Dat maakt hen rustiger, ook al zijn ze 

nog dichter bij de dood. Maar de chaos is weer wat verdwenen en ze zijn op een of ander manier 

dichterbij gekomen bij wat ze eigenlijk nog willen. En in dat proces mag ik een beetje meegaan. Zo…’  

4.2.3 Judith 

De professionele woordenschat van Judith valt mij gelijk op. Ze opereert met gemak met de 

vloeibare uitdrukkingen uit de taal van beleid en organisatieadvies en maakt op mij een sterke indruk 
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van iemand die van aanpakken houdt. Op het moment van het interview voert Judith in opdracht van 

een gemeente het project uit, dat gericht is op het inzetten van de eigen kracht van mensen voor het 

opvoeden van kinderen en leefbaarheid in de wijk. Daarvoor heeft ze gewerkt ook aan 

‘anderssoortige projecten’, gaf coaching en studiebegeleiding en heeft een methodiek ontwikkeld 

voor het vormgeven aan ouderenbetrokkenheid op scholen.  

Leren en vernieuwen is een belangrijk thema. Judith beschrijft zichzelf als iemand die graag ‘buiten 

de gebaande paden’ treedt en ‘altijd met [nieuwe] dingen bezig [is], met trends of signalen, en met 

vernieuwend inzicht’. Op het moment van ons gesprek staat Judith op het punt om een opleiding te 

gaan volgen om meer gebruik te kunnen maken van expressie in haar werk. Het concept van de 

zelfregulering spreekt haar aan ook omdat het een ‘lerende grondhouding’ heeft. Tegelijkertijd is 

Judith zich bewust dat ze kan overkomen als ‘een onbekende professional, een jong iemand’. Dat in 

combinatie met haar lerende houding en het durven toegeven dat ze iets niet weet roept soms 

scepsis op bij haar klanten. Enigszins verbaast het mij: op mij komt ze zelfverzekerd over, haar 

professionele taal en haar verhaal met het nodige gehalte abstractie klinkt in ieder geval competent.  

Judith voelt passie voor zelfregulering omdat het ‘verschillende invalshoeken bij elkaar brengt’, zoals 

de cognitie, de omgeving, maar ook het gevoel. Aandacht voor gevoel is een ander thema van het 

gesprek. Het toelaten van gevoel moest Judith zelf leren en ze merkt nu dat in de praktijk daar niet 

altijd ruimte voor is.  

4.2.4 Ella  

Ella is een manager binnen een maatschappelijke organisatie. We hebben afgesproken op haar werk. 

Het nette kantoor is vlak bij het station, toch kom ik te laat door eerst op een verkeerde plek uit de 

trein te stappen. ‘Ze komt vast vaker verwarde types tegen’, troost ik mijzelf als ik uiteindelijk in de 

wachtkamer van haar maatschappelijke organisatie zit te bladderen door een brochure over 

schuldhulpverlening. Het is niet erg druk. In de kamer ernaast zit een maatschappelijk werkster met 

een klant te praten. De deur is open, maar ik kan haar gezicht niet zien achter de dreads van de klant. 

Een jonge man komt binnen en neemt een andere wachtende mee – een donkere vrouw met twee 

kindjes in de kinderwagen. Gelijk daarna komt Ella. 

Ella is begin 50, spontaan en energiek. ‘Ik kan niet anders dan relatief, eerlijk en open zijn’, zegt ze. Zij 

praat luid en duidelijk, lacht vaak en is graag aan het woord. Ze versterkt haar verhaal met geluiden: 

‘o-o-o‘, ‘ah-ah-ah’ (genieten), ‘ah!’ (schrikken), ‘pffff’, ‘p-p-p’ (nadenken), ‘boem!’. Ze praat informeel 

en kleurt haar verhaal rijk in met waarden als ‘stronteigenwijs’, ‘bot’ en ‘Jezus!’. Ik zie het allemaal 

voor me, lach mee en ons gesprek krijgt snel een informeel karakter. Uiteenlopende thema’s komen 

aan bod: van familiegeschiedenis en gezinsleven tot de mondiale ontwikkelingen. Ook haar praktijk 
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komt uitgebreid aan bod. Een belangrijk kenmerk van haar verhaal zou ik gelaagdheid noemen. Ella 

snijdt steeds weer in een andere laag van werk- en maatschappijprocessen, van de spanningen op de 

werkvloer tot aan de ontwikkelingen van de sloppenwijken in de negentiende eeuw, waar ‘alles hield 

alles in stand’. Afstemming is ‘heel erg’ haar thema. Het afstemmen heeft bij haar een 

genietcomponent. De afstemming tussen een moeder en haar baby – daar kan ze van ‘smullen’ of 

een collega-dwarsligger wie ze er ‘altijd graag tussen’ heeft, van wie ze ‘houdt’ maar wie ze soms wilt 

slaan.  

Managers en management is een ander thema. Ella vertelt met warmte over haar eerste manager 

die een belangrijke rol heeft gespeeld in haar professionele ontwikkeling. Ella identificeert zich 

echter voorzichtig met de wereld van managers: het feit dat ze nu een manager is betekent niet dat 

ze anders is dan vroeger, of dat er geen connectie meer bestaat met haar wortels. Haar achtergrond, 

de verbinding met eigen oorsprong in het maatschappelijke werk is ook een apart thema in haar 

verhaal. 

4.2.5 Marian 

Marian is een manager binnen verslavingszorg. Wij ontmoeten elkaar op haar werk. Onderweg naar 

een kleine vergaderkamer waar we gaan zitten zie ik in andere kamers achter het glas mensen achter 

de computer en in overleg. Er wordt hard gewerkt, maar in het kamertje waar we inmiddels zijn 

gearriveerd, is het stil. Marian is ergens de vijftig. Haar carrière is ooit begonnen binnen de 

verpleegkunde en maatschappelijk werk, hier is ze ‘als manager aangenomen’. Marian praat over 

haar zoektocht naar de verbinding tussen de presentie-benadering (Baart, 2001) en de 

zelfreguleringsbenadering van Donkers (2010). In de verbinding tussen deze twee benaderingen 

zoekt Marian als manager een kans om haar praktijk te versterken. Binnen de presentie ziet zij de 

ruimte om van de oplossingsgerichte werkwijze af te stappen. De zelfregulering komt aan bod vooral 

als een middel om te zorgen voor het personeel. Marian vertelt haar verhaal nadrukkelijk vanuit haar 

managersrol. Haar taal is strak en zakelijk. Zij blijft keurig bij het thema van ons interview en 

parafraseert mijn vragen even om te checken of ze het goed heeft begrepen. Daardoor voel ik me 

enigszins onzeker: zeg ik iets stoms? Alle thema’s in Marian’s verhaal zijn werkgerelateerd, het 

sterkst komt naar boven de lijn manager – personeel en het verbinden van de presentie en 

zelfregulering in de praktijk. In het kader van het laatste staat Marian ook stil bij het belang van de 

ontwikkeling van een gezamenlijke taal binnen de organisatie en binnen haar sector.  

4.2.6 Louise  

Louise is een jonge moeder, net klaar met haar masterstudie en druk bezig met eigen adviespraktijk 

en lesgeven aan de hogeschool. We spreken af op een avond in een café. Louise geeft les onder meer 



 
 47 

over de zelfreguleringsbenadering van Donkers. Ook heeft zij zijn reflectiemodel gebruikt voor haar 

onderzoek naar het ongrijpbare geheim van het werk van bevlogen maatschappelijke werkers. Ons 

gesprek verloopt ontspannen en ongedwongen en gaat vooral over haar ervaring met het concept 

van zelfregulering in het kader van haar onderzoek.  

4.2.7 Gerben 

Gerben is een manager bij een hogeschool. Ooit is hij begonnen als docent en nu er geen tijd meer is 

voor het geven van les, mist hij wel eens het contact met de groep. Ons gesprek verloopt in twee 

lijnen. Aan de ene kant gaat het over de zelfreguleringsbenadering van Donkers – daar heeft Gerben 

zijn kritische opmerkingen over. Aan de andere kant vertelt hij veel over zijn praktijk en het belang 

van zelfverantwoordelijk handelen en ruimte voor professionele zelfsturing: de basis van de cultuur 

die ze met elkaar hebben gecreëerd binnen deze hogeschool. Hij is er trots op. Het gesprek verloopt 

ongedwongen, een paar keer komt er een collega binnen. Een keer loopt hij even weg voor een kort 

overleg. Als ik de boodschap van Gerben met één woord zou moeten samenvatten dan zou ik kiezen 

voor ‘ruimte’. Het belang van ruimte geven, het belang van ruimte (durven) nemen, het belang om 

geestelijke ruimte te bewaren ook wanneer het leven even tegenvalt.  

4.3  Ineens uit één stuk… 

Bij het analyseren van de verhalen van de respondenten ging ik in eerste instantie op zoek naar 

beschrijvingen van ‘experienced coherence’. Niet veel, maar ik meen het te hebben gezien. Het is 

niet zeker dat er in de beschreven praktijken inderdaad sprake was van ‘experienced coherence’. Ik 

heb me laten leiden door mijn eigen gevoel of herinnering van ervaren coherentie, dat ging 

resoneren met de beschrijvingen van de respondenten.  

In het verhaal van Ella was het onder andere bij het eerder aangehaalde voorbeeld over de 

afstemming tussen een moeder en een kind, waarvan Ella kon smullen. Voor haar is een moeder met 

een kind een teken voor afstemming en afstemming is een teken voor het gevoel dat ik durf te 

vertalen naar ‘het geheel klopt, het is coherent’. Een ander voorbeeld van ‘experienced coherence’ 

zag ik in de episode over de collega wie ze soms zou willen slaan:  

‘Ella: Wat je bij supervisies hebt is zelfreflectie; je moet afstand nemen van jezelf, alsof het 

ooit mogelijk is! Wanneer je daar over nadenkt, tja, breng dat maar over naar de ander… pfff. 

Ik snap hem wel. En het begint in je handelen. Als leidinggevende, in alles wat ik ook met 

mensen doe, dat je ze niet verwijt, dat ze fouten mogen maken. Dat is de meest platte manier 

om het te zeggen.  

 I: Ok…  
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Ella: En ook vechten met ze. Ik heb ook een collega - die sla ik bijna, bij wijze van spreken. 

(lacht) Zo een grote… en die is stronteigenwijs! Hij is een beetje in problemen, en iedereen 

mag hem wel. Ik zeg, ‘god, wat heb je toch botte hersens, man. Jezus!’ Weet je, zo gaat het 

dan. En dan krijg ik ’s avonds nog een mail, ‘nee, maar ik bedoel het niet zo’. Nee, dat weet ik 

wel! Zo één heb ik er altijd graag tussen, maar dat is wel op een gegeven moment… dan zeg 

ik, ik ga je slaan, hou je nou eens op! Weet je… leuk!’ 

Het voelt goed. Er wordt hier veel gezegd, geïmpliceerd of licht aangeraakt – net genoeg om de 

onzichtbare lijntjes duidelijk te maken en de stukjes van de boodschap aan elkaar te koppelen. Waar 

gaat dit stuk over? Over het belang van de reflectie, maar ook het besef van haar grenzen, ‘alsof het 

ooit mogelijk is’ om boven zichzelf te treden. Het gaat over de onvolmaaktheid en dat het er mag 

zijn. Ze staat met beide voeten op de grond. De relatie tussen een manager en personeel – wat houdt 

het in? Leren? Sturen? Kan dat wel? Wat mag ze verwachten van de ander wanneer ze zelf niet alles 

duidelijk kan overbrengen? Hoever mag ze gaan? Terwijl ze het over ‘slaan’ heeft, is ze zich goed 

bewust van de grens die ze niet mag overtreden. Dat doet ze niet, ook al geeft haar functie haar 

mandaat om harder op te treden. Haar collega weet het ook, als dank krijgt ze ‘ik bedoel het niet 

zo…’. ‘Dat weet ik wel!’- allebei weten ze iets. Wat? Dat lijkt niet belangrijk – in essentie is er contact, 

aansluiting, afstemming. Er is een relatie die dieper gaat dan protocollair vastgelegd of functioneel 

gerechtvaardigd. Is het goed of is het slecht? Durf jij als manager toe te geven dat je niet alles onder 

controle hebt? Officieel klopt het voor geen meter. Is dit aansturen? Wat haalt die man uit tussen de 

bespreking en het mailtje? Is zij nou blij met zo’n professional? Kan hij efficiënt, effectief, doelgericht 

handelen? Kan hij zijn keuzes verantwoorden? Zij heeft er blijkbaar vertrouwen in, waar is het op 

gebaseerd? Het verhaal klopt niet echt. Het verhaal is coherent.  

In het volgende verhaal van Liesbeth is ‘coherence’ iets minder voelbaar: 

‘Ik had bijvoorbeeld een student. Die kon nou eenmaal niet tegen slachtofferschap. Als 

cliënten komen en ze voelen zich alleen maar een slachtoffer van het systeem, en ‘iedereen 

doet mij tekort; en oh, wat ben ik toch zielig’, - dan raakte deze student ontzettend 

geïrriteerd. Dan raakte de empathie natuurlijk ook weg. En dan zei ze bijvoorbeeld, of hij, ‘ja, 

dan moet je toch maar nadenken waar dat vandaan komt’. En dan liep iemand gelijk weg en 

kwam die nooit meer terug. Dus zei ik als zo een voorbeeld verteld werd, ‘Nou, analyseer maar 

eens precies waarom je hebt gedaan wat je gedaan hebt en welk gevoel riep het bij je op?’ ‘Ja, 

irritátie!’. ‘Ja, maar beschrijf die irritatie dan’, - ‘Ja, daar kan ik nou eenmaal niet tegen!’, - ‘Ja, 

vanuit je hoofd niet, of..?’ … En dan kwamen er vaak dan ervaringen dat ze zelf zo behandeld 

waren, eerder nog zich zelf vaak zo gedragen hebben, en dat gevoel niet meer wilden hebben, 

niet meer wilden zien. En dat waren soms eyeopeners, Iryna!’ 
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Ook al is het moeilijk te zeggen of er sprake is van ervaren coherentie, de potentie tot het ervaren 

van samenhangend geheel is voelbaar. Hier wordt een gedeelde ervaring beschreven van het 

moment van het ontstaan van inzicht. Het gebeurt in contact, in gesprek, door middel van reflexief 

verhaal. Het eigen verhaal van Liesbeth kennende, is het goed mogelijk voor te stellen dat zij het 

moment niet helemaal als coherent heeft ervaren. Het is goed mogelijk bijvoorbeeld dat vooraf de 

les er een zielloze vergadering plaats had gevonden of dat er een moment van ‘geen aansluiting’ op 

collega’s vooraf ging.  

Bij Wilma is de ervaring van coherentie direct verbonden aan het komen bij datgene wat werkelijk 

ertoe doet.  

‘Bijvoorbeeld net heb ik afscheid moeten nemen van een patiënte. Ze heeft een ernstige COPD 

– het is astmatisch bronchitis en zij zat tegenover me… ik had het met haar ook over – hoe 

vind je zelf de laatste tijd? Je ziet er zo ontspannen uit of zo. Toen vertelde ze dat ze 

vrijwilligerswerk aan het doen was. Het is een ongeletterde vrouw die zo haar eigen taal heeft 

en die zei, ‘Weet je, ik ga nu misschien dat vrijwilligerswerk doen en ik merk dat als ik daar 

nou ben, dan is het net alsof alles bij elkaar komt’. Ho, wat bedoel je, vroeg ik. Toen legde ze 

uit, met haar woorden, dat ze dan ineens uit één stuk is. En ze zegt, als ik over mijzelf denk en 

mij zorgen maak, dan valt het weer uit elkaar. Nou, toen heb ik haar lachend aangekeken en 

ik zei, zoals je dat vertelt, dat vind ik zo boeiend… nou, en zo lopen die gesprekken dan.  

En wij kwamen daardoor bij wat haar werkelijk raakt… ik weet van haar jeugd. Hoe ze voelt 

dat ze te weinig complimenten van haar moeder kreeg, hoe ze nooit goed genoeg was en hoe 

ze het heeft meegenomen in haar leven. En terwijl we met dit gesprek bezig waren kwamen 

we ook bij die moeder, hoe dat nu was. Hoe die moeder die is overleden, hoe ze nu een meer 

rustige plek heeft gekregen, en ook haar gevoel van iets meer acceptatie. Dat ze langzaam 

toch ontdekt wat ze wel kan. Dus, het grijpt allemaal in elkaar in. Zo…’ 

De klant beschrijft haar gevoel van de ervaring van samenhang letterlijk als heel zijn, ‘uit één stuk’.  

Louise gaat stralen als ik haar vraag om te vertellen wat ze uiteindelijk heeft gevonden – wat is dat 

ongrijpbare element van het werk van de bevlogen jongerenwerkers dat ze heeft onderzocht. In haar 

verhaal komt het afstappen van de professionele voorschriften en meebewegen met de jongeren – 

het dichtst bij de ervaring van samenhang. 

‘Wat naar voren komt is dat het heel erg erom gaat hoe ze de jongeren zien, ze kennen de 

cultuur heel goed - omdat ze zelf [er] zijn geweest of hebber er wel ervaringen mee – en het 

allermooiste is dat zij hun werk als levenswijze zien. Snap je? Het ging heel erg over de 

scheidslijn afstand - nabijheid bijvoorbeeld... en ja, unaniem komt er duidelijk naar voren van, 
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‘mijn huis – dat is mijn woondomein, daar mogen ze niet komen. That’s it.’ - Nou, daar voelen 

de werkers de afstand. En dat vond ik heel mooi, want op de hogeschool hebben we 

methodieken en theorieën die zeggen, afstand – nabijheid, dat soort dingen. Terwijl deze 

werkers gaan confronteren. Ze gaan bijna grensoverschrijdend… Ze staan echt op het randje, 

ik zou het niet kunnen, maar zij zijn altijd in contact met de jongeren, waardoor zij dat wel 

kunnen maken. Of zij zien de jongeren echt als hun kinderen. Echt als hun kinderen. Dus dat 

was bijna een pleidooi voor deprofessionalisering… (lacht)’ 

Gerben vertelt over een prettige sfeer op zijn academie – een verbinding tussen de mensen - die niet 

zomaar naar te bootsen is: 

‘In deze academie - en het klinkt wat ijdel, maar dat is gewoon zo - hebben we het goed met 

elkaar. Er is een goede sfeer en we hebben het goed met elkaar. Dus ik kan me heel goed 

voorstellen dat mensen het onprettig vinden om hier te moeten stoppen. Terwijl ze vaak een 

heel goede samenwerking hebben met de collega's in een goede sfeer met veel eigen 

verantwoordelijkheid. Als je dan weet dat je weer naar iets nieuws op zoek moet waar het 

mogelijk heel anders is - dan kan ik het me goed voorstellen.’ 

‘Iedereen [hier] heeft zo wel zijn eigen ding, maar er is toch een gedeelde 

verantwoordelijkheid. Zo schep je met elkaar een cultuur die eigenlijk precies is wat we willen, 

maar wat we niet via een cultuursysteem hebben afgedwongen. Maar plat gezegd - ik ga te 

kort door de bocht - door mensen gewoon serieus te nemen. Gewoon echt serieus te nemen.’ 

Het gebruik van ‘echt’ (‘werkelijk’) valt op. Het is een soort code waarmee we elkaar alert proberen 

te maken op het verschil tussen het ‘vertrouwde’ en het ‘ware’. Het lijkt wel een poging om cliché 

(label), al is het maar voor kort, te ontmantelen. Het toegeschrevene wordt dan nadrukkelijk 

tegenover het ervaren gezet: ‘als eigen kind’ versus ‘echt als eigen kind’; ‘serieus nemen’ versus ‘echt 

serieus nemen’. Ella zet het woordje ‘echt’ tien keer in. Zo vertelt zij over een andere collega die over 

een onnozel probleempje blijft lopen klagen: ‘En ik werd echt kwaad. Intrapersoonlijk kwaad (lacht). 

Rot toch op, man!’. Of: ‘Er zijn maar weinig mensen met wie ik niet door een deur kan, waar ik echt 

een hekel aan heb’. Wilma gebruikt het woord ‘echt’ zes keer: 

‘Ik werd minder moe. Het is niet door wat ik [over de presentie] lees of dat ik erover praat. Dat 

ondersteunt het wel, maar het is meer dat ik merk in de praktijk dat het werkt. Dat het wat 

doet als ik echt present kan zijn en echt de ruimte kan laten voor de ander om een eigen 

verhaal te vertellen.’ 
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Het woordje ‘echt’ raakt de kern van ‘experienced coherence’: iedereen weet wel wat ‘echt’ 

betekent. Dit ‘echt’ dat zo natuurlijk door middel van verhaal wordt overgedragen kan geen protocol 

nabootsen. 

4.4  Het is niet even te gebruiken, de zelfreguleringstheorie… 

In de verhalen van de respondenten zijn zowel ervaringen van samenhang als de ervaringen van 

gebrek eraan aanwezig. Alle verhalen zijn verteld in verband met de zelfregulering. Is er een verband 

tussen de zelfregulering en ‘coherence’? Wellicht is er wel een relatie tussen het hanteren van 

zelfregulering en de ervaringen van samenhang: Ella en Wilma zijn bewust aan het afstemmen op 

eigen gevoel, de ander en de omgeving. Gerben stelt eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor 

eigen regie centraal. Zijn ‘mensen echt serieus nemen’ is niets anders dan afstemming. Louise vertelt 

dat het haar gelukt is om de ‘rijke data’ te krijgen en de vinger te leggen op de ongrijpbare 

component van het werk van bevlogen jongerenwerkers juist door gebruik te maken van het 

reflectiekader van de zelfregulering. In het verhaal van Judith is het streven naar ‘coherence’ 

merkbaar. Dat streven heeft een vorm van voortdurende reflectie en zoekende houding. Het lijkt 

mogelijk dat zelfregulering in relatie staat tot de ervaring van coherentie binnen de professionele 

praktijken. Het voert echter te ver om een direct verband te suggereren. In het kader van dit 

onderzoek is niet gezocht naar de ervaringen van samenhang binnen de professionele praktijken 

waar geen expliciet gebruik wordt gemaakt van de zelfregulering.  

Ik ben op zoek gegaan binnen de verhalen naar de beschrijvingen van zelfregulerende praktijken: 

welke betekenis schrijven de respondenten toe aan de zelfregulering? Welke functie heeft de 

zelfregulering binnen de praktijken zoals zij die omschrijven? Nogmaals, de praktijken zelf zijn niet 

aan het woord geweest.  

Uit de verhalen komen verschillende betekenissen van zelfregulering voor de praktijk naar boven. Zo, 

verbinden de respondenten zelfregulering expliciet of impliciet met het kunnen overzien van het 

geheel, met reflexief blijven, met het zoeken van afstemming, met ruimte nemen voor eigen 

professionele keuzes en met ruimte voor gevoel. Dat geldt niet voor alle verhalen, maar veel komt 

overeen. Ik laat hier de duidingen van de betekenis van zelfregulering die naar mijn idee coherent 

zijn met het beschreven concept van zelfregulering, buiten beschouwing. Het lijkt mij interessanter 

om in te zoemen op de uitspraken waarbij ik zelf een zekere incoherentie ervaar - tussen de inhoud 

van zelfregulering en het toepassen ervan of tussen de inhoud van een verhaal en de manier waarop 

het wordt verteld.  
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4.4.1 Op één lijn 

Het ‘gekaderde karakter’ van de zelfregulering leek Marian passend om de presentiebenadering 

(Baart, 2001) te verbreden met het ‘krachtgerichte’ aspect.  Als een rode draad loopt door haar 

verhaal heen het zoeken naar de combinatie van presentie en zelfregulering: 

‘Ik heb gekeken, waar is een cliënt bij gebaat, een cliënt die chronisch in de problemen zit, bij 

welke soort dienstverlening is hij gebaat? Maar ook, hoe houd ik mijn personeel gezond? 

Vanuit het idee, dat wat goed is voor de cliënt: is het ook goed voor het personeel? Er zit 

inderdaad een grote overlap in wat ze allebei nodig hebben. En dan ligt de nadruk voor het 

personeel op de zelfregulering en de nadruk voor de cliënt heb ik wat meer gezocht in de 

presentie.  

…aangezien ik een manager ben, ligt mijn focus natuurlijk op het gezond houden van het 

personeel. En daar zag ik in met name de zelfregulering heel veel aanknopingspunten. […] 

Met 20 - 30 cliënten elke dag om je heen zit je in ieder geval in een niet-constructieve 

omgeving. Dat zijn mensen die voortdurend aan je grenzen peuren, iets van je willen, zelf 

negatieve gevoelens hebben, behoeftig zijn. Behoeftig naar een middel, behoeftig naar geld, 

behoeftig naar contact. Altijd behoeftig. Hoe zorg je dan dat je jouw eigen behoeften, ofwel 

zelfregulering, op orde hebt?’ 

De zelfregulering wordt hier functioneel bekeken, als een middel om niet ziek te worden en goed te 

kunnen functioneren. Presentie en zelfregulering overlappen elkaar: 

‘Presentie is veel minder een handelingstheorie, het werkt veel meer vanuit de visie van 

kwetsbaarheid en kennen en erkennen van zaken. Dus het is niet onlogisch dat het allebei 

terugkomt - presentie lijkt meer op een visie, een ideaal die zeker kwetsbaren nodig hebben 

en verdienen. Zelfregie is meer een handelingsverhaal waar iedereen baat bij kan hebben. 

Waarin je beter je werkzaamheden of wat je ook doet tot uiting kunt brengen.’   

De zelfregulering krijgt hier een vorm van een interventietool, een middel om een bepaalde doel te 

realiseren. De negen competenties (Donkers, 2010, 2012) maken het mogelijk te veronderstellen dat 

zelfregulering een kwestie is van het toepassen van afgebakende methodiek. In de praktijk gaat het 

toepassen van de competenties echter niet makkelijk: 

‘Ik  heb wel erg lopen knoeien met het concept van Donkers. Omdat het zo overlapt. De drie 

hoofdgebieden met elk drie sub-gebieden overlappen elkaar zo erg dat je even los moet 

komen van die indeling. Als je de negen competenties in drie kerngebieden in zo een schema 

ziet, dan neig je dat allemaal apart te houden. Maar als je daar dieper in duikt, dan blijft het 

zo veel overlap te hebben...’ 
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Wat hier lijkt te gebeuren is dat het reflectiekader van de zelfregulering wordt ingezet om de 

complexiteit te reduceren. Dat lukt slecht. Het is erg zoeken en de insteek op de verbinding tussen de 

twee benaderingen -  zelfregulering en presentie – maakt het ook niet makkelijker. Volgens Marian 

zou het de praktijk helpen als deze twee concepten verbonden zou worden: ‘ [Andries Baart en 

Gerard Donkers] proberen het goed af te stemmen op elkaar, maar afstemmen is nog wat anders dan 

het samen doen, te verbinden.’ De vraag die ik mijzelf nu stel is wat voor een resultaat zou men 

krijgen als de twee benaderingen onder één nummer zouden worden gebracht? Hoe zou het eruit 

zien? De presentie zou dan minder radicaal toegewijd mogen zijn en van de zelfregulering zou 

waarschijnlijk niet meer blijven dan de negen competenties. Het ‘mix’ zou dan wel beter toepasbaar 

zijn. Hebben we hier te maken met een poging om het uiteenlopende binnen de twee benaderingen 

te reduceren om het resultaat daarna toe te passen op de complexiteit van de praktijk? Dat denk ik 

nu. Tijdens het gesprek reageer ik op de vraag van Marian of ik haar nog kan volgen met: ‘Ja, zeker. Ik 

vond trouwens dat ze [de benaderingen] in elkaars verlengde liggen. Ik kan jou heel goed volgen, ja.’ 

Een reactie van buiten die ik krijg bij het coderen van het interview doet mij blozen: ‘Jij produceert 

shit! Waarom doe je dat?’ Ik weet het niet... Ik deed het onbewust. Afstemmen? Manipulatief zijn? Ik 

vermoed dat ik het wel vaker heb gedaan om niet uit het dominante discours te vallen, om op één 

lijn met een manager te blijven. 

4.4.2 Onderzoeken of reduceren? 

Louise heeft het reflectiekader van zelfregulering gebruikt om ‘beschrijving te geven van 

jongerenwerkers met de x-factor’. Eerst gebruikt ze het concept om rijke data te krijgen. Daarna 

probeert ze de gekregen rijkdom weer in een kader te stoppen door gebruik te maken van dezelfde 

reflectievragen. 

‘De vragen [van de interviews] werden gevoed door de negen competenties. Zodat ik wist, ik 

gebruik het als model, waardoor ik een heel beeld krijg van zo een werker, wat ie doet. En om 

zo uiteindelijk ook alle facetten aan bod te laten komen bij het handelen van een 

jongerenwerker. Daar heb ik het in mijn onderzoek voor gebruikt. Ook in mijn beschrijving van 

zo’n werker, ik heb het iedere keer weer naast me gelegd om een volledig beeld te schetsen in 

mijn beschrijvingen: als ik het over de jongerenwerker heb, welke competenties bezit ie dan? 

En ook nogmaals, de competenties beschrijf ik dan heel ruim, waarbij er ruimte is voor 

emergente processen.’ 

De eerste beweging werkte goed: ‘Je krijgt heel andere empirie naar boven door vanuit dat model te 

werken’. Ze vond het echter ‘heel moeilijk om het terug te brengen naar de competenties, om het aan 
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de competenties te koppelen’. Zij beschrijft haar ervaring met de analyse van de verzamelde data met 

gebruik van de negen competenties van de zelfregulering: 

‘Aan het begin had ik me heel erg op de competenties gericht. En toen dacht ik, dit is gewoon 

geen goed stuk. […] Dat was niet meer het verhaal waar het om ging. Toen heb ik het 

helemaal losgelaten. Ik dacht, ik ga gewoon met het drie werelden model werken en 

daarbinnen ga ik beschrijven wat nou een jongerenwerker is’.  

Er zijn blijkbaar twee tegenovergestelde bewegingen mogelijk binnen het reflectiekader van de 

zelfregulering: het onderzoeken van de complexiteit en het reduceren van de complexiteit. Gerben 

bevestigt dat het reflectiemodel zich goed leent om te worden toegepast als een methodiek. 

Studenten denken dat als ze alle reflectievragen doorlopen – dan zit het goed. Dat heeft te maken 

volgens Gerben met de aard van de reflectieopdrachten die de studenten (ook in het kader van de 

masteropleiding bij het Lesi) kregen. Als je alle competenties moet doorlopen, ‘dan ga je 

toeschrijven, en dat is juist niet de bedoeling’. Deze invulling van de zelfregulering is een belangrijke 

reden waarom men op zijn academie het liever heeft over ‘zelfverantwoordelijk handelen’ dan over 

de zelfregulering. 

4.4.3 Ingekaderd open 

In het verhaal van Judith gebeurt er iets interessants. Het is subtiel en moeilijk aan te wijzen. Judith is 

een grote voorstander van de zelfregulering. Zij vertelt veel over het belang van de afstemming en 

over de weerstand die er in de praktijk is tegen het aandacht schenken aan het gevoel. Zij is zich 

bewust van het complexe karakter van de projecten waar ze aan werkt en van het belang van 

loslaten. Toch is er iets controversieels in haar verhaal. Het woordje ‘echt’ speelt in haar verhaal vaak 

een andere functie dan aangeven van het verschil tussen de toeschrijving en ervaring, het versterkt 

enigszins het uitspraak en vult de ruimte tussen de andere woorden, zoals in ‘echt een enorme kunst’ 

of ‘dat klinkt echt als een open deur’. In het algemeen maakt Judith veel gebruik van standaard 

uitdrukkingen. Dat maakt het verhaal vlot en sluitend, maar de ervaring van samenhang blijft weg. 

De vertelling over het belang van een open houding heeft alsnog iets planmatigs. De beschrijving van 

het open zijn lijkt op een beschrijving van een werkproces: het belang van goede vragen stellen voor 

het ‘halen van de informatie naar boven’, daarvanuit een plan te laten ontstaan, een dialoog 

stimuleren. Of zit het hem in de ‘oplossingen’ die daarvanuit komen? 

‘Ik merk dat met tijd en rust en dingen op zijn beloop te laten - dat je dingen niet te veel 

dichttimmert, wat ook eigenlijk uit de benadering komt - dat je stuurt dingen, je stemt het 

weer af, je laat het weer los. Je probeert er een beetje mee te spelen. En dat krijg je, denk ik 

juist door heel vragend te zijn – ik probeer heel erg vragend te zijn in wat mensen denken, 
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waarom ze iets doen, hoe ze zich daarbij voelen, hebben ze wel eens nagedacht om het 

anders te gaan doen, wat gewerkt heeft, wat niet gewerkt heeft? Ik probeer vanuit de 

mensen zelf het beeld te krijgen van wat daar speelt. En van daaruit komt dan een plan. En 

omdat ik dat samen met school en ouders doe, ja, krijg je iets gezamenlijks, zeg maar. Wat 

vanuit henzelf eigenlijk is gekomen. En dat vind ik wel de uitdaging, ik vind het echt een 

enorme kunst om de juiste vragen te stellen. Want als je de juiste vragen stelt, dan haal je de 

informatie bij de mensen naar boven, waarvan zij zelf ook niet wisten dat ze het hadden. Dan 

komen er vaak de oplossingen. En door weer dialoog te stimuleren en mensen bij elkaar 

brengen – dan kom je vaak tot hele inspirerende [ontdekkingen] van , ‘ho, denk je daar ook zo 

over? Ik dacht eigenlijk dat je heel anders over dacht..’ en dan ontstaat er iets, zeg maar.’ 

Het verhaal van Judith is consistent, de coherentie is beredeneerd. Het lijkt dat de lerende houding 

alsnog door middel van verhaal ingekaderd wordt. In de beschrijving van de wederkerigheid in relatie 

klinkt de geslotenheid van de regel:  

‘Wat je wilt en uitstraalt en vraagt aan iemand anders – dat moet je zelf ook wel doen. 

Anders vind ik dat je het niet moet vragen. Dat zijn natuurlijk mijn persoonlijke aannames 

ook, die bepalend zijn voor hoe ik als professional werk. Zo vind ik het fijn om te werken. En 

als ik altijd te laat kom en ik vraag aan mensen of ze op tijd willen komen – dat gaat nergens 

over. Dus ik probeer daar wel wederkerig en gelijkwaardig in te zijn. En ik merk soms bij 

mijzelf ook wel eens, ho, ik moet goed weten wat ik zelf wil en verwacht, want dan moet ik 

het zelf ook doen. Want anders is het niet eerlijk…’ 

Dat kan een afstemming zijn op de auditcultuur in opdracht waarvan de projecten worden 

uitgevoerd. Het kan een slag om de arm zijn binnen een systeem dat een ‘jong iemand’ niet 

vertrouwt. Het kan te maken hebben met de ‘vrij cognitieve opvoeding’ waar vanuit zij de beweging 

naar het gevoel en afstemming op zelf heeft kunnen maken. In ieder geval is er een waarneming ‘Er 

moet iets meer’. Judith maakt een keuze om een nieuwe opleiding te gaan volgen die gericht is op 

expressie, beweging en gevoel. Een poging om het kader toch echt te verlaten? De reacties in de 

omgeving ‘wat ga je daarmee doen?’ ziet ze als een typisch denken in resultaten. ‘Het doet er niet 

toe: het proces is ook goed’.  

4.5 Dat ik het me heb laten doen… 

In de probleemstelling is de auditcultuur genoemd als een ontregelende factor binnen de 

mensgerichte professionele praktijken. Er lijkt wel een zekere relatie te zijn tussen de zelfregulering 

en de ‘experienced coherence’. Deze relatie is voorwaardelijk: daar waar zelfregulering wordt 

gebruikt om het complexe te onderzoeken en erop proberen af te stemmen kan het ‘experienced 
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coherence’ bevorderen. Daar waar het wordt ingezet om de complexiteit in de hokjes van de negen 

competenties onder te brengen blijft ervaren samenhang weg. Hoe zit het met de tegenkracht aan 

de auditcultuur? Werkt zelfregulering versterkend voor het bieden van tegenkracht?  

De verhalen van de respondenten heb ik tijdens de voorstudie voor het formuleren van de 

vraagstelling meerdere keren gelezen. In eerste instantie zocht ik vooral naar de verhalen over 

zelfregulering. Pas in de ‘officiële’ analysefase van mijn onderzoek, na het verrichten van de 

literatuurstudie, kwamen de uitspraken over de onderdrukkende werking van het systeem sterk op 

me af. Het thema van audit komt het duidelijkst in de verhalen van Liesbeth, Wilma en Judith naar 

boven. 

Judith heeft het over de praktijken waarin geen ruimte is voor het gevoel en waar, als je ‘er weinig 

toe geïnspireerd word om met het gevoel bezig te zijn, dan ga je sneller in het cognitieve en 

planmatige. […] Je gaat heel snel in de flow van de organisatie.’ Er lijkt in eerste instantie niks aan de 

hand, maar ‘als je goed bij jezelf kan blijven, dan kun je op een gegeven moment voelen, er moet iets 

meer…’ 

Wilma vertelt over het belang van het afstemmen: op de patiënt, maar ook ‘op jezelf’ om goed je 

werk te kunnen doen. De eis van het systeem om alles te registreren werkt verstorend. ‘Er zijn 

voorwaarden om goed te kunnen afstemmen op jezelf. En dan letten op tijd… Nee, ik let ook op tijd. Ik 

moet erop letten, want ik moet weten, meneer Jansen komt om twee uur… Maar voortdurend de klok 

kijken verstoort het proces van afstemmen op mijzelf. Dat verstoort, ik voel het. Ik ben dan niet meer 

vrij om er eenvoudig gewoon te zijn, gewoon open voor zover het kan.’ Hier is duidelijk sprake van de 

auditcultuur: registreren van tijd is noodzakelijk voor het bewijzen van efficiëntie, voor het begroten 

en controleren. 

Liesbeth scoort waarschijnlijk het hoogst in haar frustratie over het feit dat zij als professional zich 

van het veld heeft laten slaan door de auditcultuur: 

‘In ons werk aan de hogeschool waar langzaam aan de theorie wordt weggemoffeld, waar je als 

docent hoe langer hoe minder tijd krijgt, hoe langer hoe meer functionaris wordt, en je door de 

managers die daar allemaal niks van weten, gedicteerd wordt wat je moet doen, in ons werk vond ik 

het hoe langer hoe ingewikkelder worden om mijzelf te blijven, om sterk te blijven, om niet zwak te 

worden. Om als individu overeind te blijven. Omdat je bijvoorbeeld met allerlei collegae zit in een 

vergadering en niemand luistert meer naar elkaar. En de managers willen iets doordrukken en zijn 

ook heel zenuwachtig omdat ze veel te veel hunkeren naar de macht, en naar het veiligstellen van 

eigen posities. We werden hoe langer hoe meer uitvoerders van de lessen die er niet toe deden. Echt 
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waar. …werden wij zo verzwakt, dat er geen sprake meer was van collectieve zelfregulering. Iedereen 

turen in zijn computertje en we waren zwak. Dat merkte je heel goed. Waardoor waren we 

gefragmenteerd, van buiten maar ook van binnen. Dat merkte ik dat dat gebeurde.’ 

Liesbeth met haar kennis van de competenties en het belang van het toelaten van gevoel kon geen 

kant meer op in de professionele context waarin ze langzaamaan opgesloten raakte. ‘Als ik me niet 

afgestemd voel: op de student niet, maar ook niet op de collega’s – dan kan ik niet functioneren. Als 

die afstemming ontbreekt, als er niet naar je wordt geluisterd, als je niet serieus wordt genomen […] 

dan raak ik van het pad, dan raak ik vervreemd van mijzelf.’ Daarbij werd haar gevoel uitgeschakeld.  

Interessant is te kijken hoe de respondenten omgaan met deze onderdrukking . Wilma vecht voor 

haar overtuigingen, maar heeft niet veen hoop dat zij kan winnen. Liesbeth voelt dat haar onrecht is 

aangedaan, ze is ongelukkig maar het lukt haar niet om de situatie te veranderen. Ze houdt er spijt 

van over dat ze zich niet had verzet. Judith zoekt een uitweg in het sluiten van concessies en kiest 

uiteindelijk voor ‘iets meer’ in de vorm van een nieuwe studie.  

Liesbeth vertelt over een collega die geen last had van de werking van de auditcultuur. Hij trok een 

eigen lijn en trok zich er niks van aan dat er geen afstemming was op de collega’s: 

‘Hij is zo eigenzinnig, altijd geweest, dat hij zich daar niks van aantrok. Hij ging gewoon door. 

Hij leed niet echt onder het feit dat ook hij op een gegeven moment helemaal niet meer was 

afgestemd in zijn team. Hij leed er niet onder, want hij deed toch zijn ding. Hij stond veel 

sterker in zijn schoenen. 

I: Is dat omdat zijn competenties op orde waren, denk je? 

L: Nee, dat denk ik dus persoonlijk niet. Ik denk niet dat zijn competenties zo op orde waren, 

maar ik denk wel dat zijn zelfsturing op orde was. Dat hij heel duidelijk wist: dat wil ik en dat 

wil ik niet. En dat hij daarom ook veel meer, omdat hij ook zijn onderzoek, zijn projecten en 

zijn andere werk had, dat ie een veel onafhankelijke positie innam, en het kon hem niet 

schelen meer.’ 

Om te overleven binnen het systeem dat een professional als een ‘functionaris’ of een ‘uitvoerder’ 

ziet moet het gevoel worden uitgeschakeld, mits je het ermee eens bent. Want ‘als je het eenmaal 

toelaat, dan raak je toch een beetje in de war. […] Want dat maakt dat je in het systeem niet meer 

efficiënt kunt handelen’. In de woorden van Liesbeth, ‘bij de implementatie van [zelfregulering] moet 

je ook het systeem zo leren kijken’. 
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5 Conclusies 

5.1 Antwoord op de vraagstelling 

‘When we are uncertain, we not only struggle to predict what will happen next, but also to 

understand and to describe why things are currently as they are (Boland et al., 1994, 1995). 

Psychological uncertainty has been described as having three components, any of which can be 

paralyzing: (i) doubt about future events (predictive ability), (ii) ambiguity about a situation’s cause 

and effect relationships (explanatory ability), and (iii) an inability to describe or to put into words 

what is occurring (descriptive ability) (Berger & Luckman, 1966). Narratives are useful in addressing 

all three components. Narratives enable people to confront emergent situations that are ambiguous 

or equivocal, so as to promote real-time problem solving (Bartel & Garud, 2009)’ (in Letiche, Lissack, 

& Schultz, 2011, p. 240). 

Hoe meer ik me in de vraagstelling verdiep hoe sterker ik de neiging voel om de taal en het verhaal 

als een belangrijke factor van het samenhang en zelfregulering te zien. Het antwoord op mijn 

vraagstelling is niet eenduidig. Ik heb een verhaal proberen te vertellen over een zoektocht naar de 

zelfregulering, die vermoedelijk kan helpen om de druk van de audit te weerstaan en de ervaring van 

samenhang binnen de praktijken te handhaven. Het afstemmen op zelf, de groep en de omgeving 

brengt de professionals in de goede richting als het gaat om het handhaven van de ervaring van 

samenhang. Het is echter van cruciaal belang, dat bleek ook uit de interviewdata, op welke manier 

de zelfregulering in de praktijk wordt ingezet. Zelfregulering als beweging richting de afstemming op 

en onderzoeken van de complexiteit, stimuleert een open houding en alertheid voor de emergentie, 

het draagt daarmee bij aan het creëren van de context waarbinnen ‘experienced coherence’ kan 

ontstaan. Zelfregulering (elk concept waarschijnlijk) leent zich echter ook voor het reduceren van de 

complexiteit en toeschrijven van de betekenissen aan de realiteit op basis van de negen 

competenties. De competenties op zich nodigen uit tot labellen en denken in systemen. Het belang 

van blijven schakelen en zoeken, ook al is er genoeg houvast gevonden binnen één van de drie 

luiken, staat vast. Door het reflectiekader van de zelfregulering te leggen op de semiotische vierhoek, 

wordt de pool van emergentie zichtbaar, zoals in figuur 3.5.3 (hieronder herhaald): 
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Figuur 3.5.3. Semiotisch vierkant met het drieluik van de zelfregulering 

Dat attendeert dat de hoek van emergentie niet automatisch in het zicht van het reflectiekader valt. 

Het kan net zo goed een ‘dode hoek’ blijven, mits er binnen de cognitieve cirkel die op de grens van 

de twee driehoeken van het vierkant ligt, een bewuste beweging wordt gemaakt richting de 

emergentie. Daarmee wordt ook nog een keer extra aandacht gevraagd voor de meerdere luiken. 

Zodanig dijt het reflectiekader van zelfregulering uit en wordt het mogelijk om een bredere deel van 

de complexiteit te overzien. Schematisch zou het als volgt uitzien: 
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Figuur 5.1. Semiotisch vierkant met uitdijend reflectiekader van zelfregulering 

Eerder in dit verslag werd al gezegd dat er geen causale relatie mogelijk is tussen de intentie en 

coherentie, behalve dwangmatig. Deze stelling wordt niet tegengesproken door de empirische data.  

Zelfregulering leidt niet per definitie tot ‘experienced coherence’. Maar het kan de professional zeker 

versterken bij het handhaven van de samenhang binnen de praktijk. De keuze zou elke dag opnieuw 

gemaakt moeten worden: blijven hangen in één luik, schakelen binnen de vertrouwde drieluik, zich 

open stellen voor de onzichtbare hoek van de emergentie. In de praktijk zou het waarschijnlijk niet 

haalbaar zijn om constant in de zoekende modus te blijven. Voor de dagelijkse praktijk is het ook 

nodig om stabiliteit te creëren binnen de complexiteit. De toegeschreven coherentie voldoet prima 

als basis voor dagelijkse handeling. Het is wel van belang om met de emergentie het bewegende 

karakter van de complexiteit niet te vergeten. Het is van belang om te leren soepel te schakelen 

tussen de versnellingen van de toegeschreven samenhang en die van de emergente samenhang. 

Daarin is het belangrijk om op tijd te merken dat de context verandert. Daarin kan de reflectiemodel 

van zelfregulering helpen.  

De tegenkracht bieden aan de auditcultuur en handhaven van samenhang binnen de professionele 

praktijken is een lastige opgave. Om tegenkracht te bieden aan de auditcultuur is individuele 

zelfregulering niet genoeg. Het is belangrijk dat de linke helft van het vierkant – het zelf en de groep 

– sterk genoeg zijn. De aard van de relatie tussen het zelf en de groep speelt ook een belangrijke rol. 

Mogelijk is de elkaar versterkende iteratieve relatie tussen het zelf en de groep dé voorwaarde voor 
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tegenkracht en coherence. Het relationele karakter van deze voorwaarde maakt dat een 

reflectiekader of een schema alleen niet voldoende zijn om richting aansluiting en samenhang te 

kunnen ‘sturen’. De zelfregulerende zelf zal behalve een reflectiekader een goed verhaal nodig 

hebben om de nodige steun te krijgen, wat ook weer door zal werken binnen het systeem. Een 

verhaal dat wordt herkend, een verhaal waarin de herkenningen van coherente ervaringen gaan 

resoneren. De rol van het verhaal dat dwars door het semiotische vierkant heen gaat en door de 

reflectiekader van zelfregulering verdient zeker een plek binnen het onderzoek naar de praktijken 

van sociale interventie.   
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