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Ontwikkeling mislukt altijd, het gaat er om de vruchten te 
plukken die hierbinnen toch zijn ontstaan 
 
Workshop over het werk en denken van Adriaan Bekman 
Erica Hehenkamp 
 

 
 
In het sociale domein van vandaag is de grote vraag hoe maatschappij, 
organisatie en mensen aan elkaar verbonden blijven in de grote veranderingen 
waar we mee te maken hebben. Adriaan Bekman verbindt deze drie met zijn 
focus op het waardescheppende vermogen van organisaties. Hij laat zien hoe je 
juist in organisatieontwikkeling moet blijven zoeken naar de processen die 
waarde toevoegen en hoe in die zoektocht sprake is van een koppeling tussen 
samenhangende ontwikkeling van mensen, organisaties en van de 
maatschappij.  
Voor Adriaan Bekman krijgt het klantproces een prominente plek in deze 
verandering. Juist in dat klantproces wordt de toegevoegde waarde duidelijk. In 
de ontmoeting van klantproces en werkprocessen worden volgens hem de 
organiseerprincipes zichtbaar, hij noemt dit het kernproces. In deze 
kernprocessen zit de kans voor de organisatie om aan te sluiten op waarden in 
de maatschappij en van de klant. Adriaan Bekman heeft hiermee een prachtig 
denkmodel ontwikkeld dat ons helpt om goed te onderzoeken welke 
organiseerprincipes bij kunnen dragen aan verdere ontwikkeling en 
waardetoevoeging.  Met daarbij de relativering dat ontwikkeling nooit gaat 
zoals je verwacht, maar dat er wel van alles tot stand komt. En het goed is dat 
te oogsten.  
  



 
 
 

Skilled incompetence: skilled communicators may also be good 
at covering up real problems 
 
Workshop over het werk en denken van Chris Argyris 
Ina Ahuis en Paul Kloosterboer 
 

 
 
Chris Argyris is de grondlegger van de lerende organisatie. Hij heeft zijn 
werkende leven gewijd aan de vraag waarom mensen denken dat ze op hun 
werk niet kunnen zeggen wat ze eigenlijk vinden. Èn hoe je door dat wel te 
doen kunt ontsnappen uit je onbewuste mentale gevangenis. Samen met 
Donald Schön beschreef hij ‘defensive routines’ van individuen en organisaties: 
strategieën die we inzetten om onszelf te beschermen als het lastig wordt. Het 
maakt dat we niet doen wat we in rustiger vaarwater nog zo daadkrachtig met 
elkaar hadden afgesproken. Juist door de wereld achter ons inconsistente 
gedrag inzichtelijk te maken, helpt hij ons te leren en veranderen. 
In onze workshop kun je ervaren hoe je er zelf voor zorgt dat je daar komt waar 
je juist niet wil zijn. Hoe je daarbij mild kan zijn naar jezelf en de ander en hoe 
je van vanuit deze mildheid de scherpte in de samenwerking kan opzoeken. 
  



 
 

Natuurlijke hiërarchie 
 
Workshop over het werk en denken van Elliot Jaques 
Brechtje Kessener 
 

 
 
Heb je wel eens een echt fijne manager gehad? Of een manager waarvan je je 
telkens afvroeg wat zijn/haar bijdrage was? Misschien ben je zelf manager en 
vraag je jezelf af wat je meer kan doen dan goed voor je medewerkers zorgen 
en brandjes blussen? 
Er is en wordt veel geschreven wordt over de persoon en psyche van de 
manager. Veel minder weten we van het werk en de bijdragen van managers. 
Dat is waarom ik het werk van Elliott Jaques zo waardeer. Deze Canadese 
psychoanalist heeft jarenlang onderzoek gedaan binnen de Glacier Metal 
Company. Hij kwam tot de conclusie dat er een natuurlijke hiërarchie bestaat. 
Wanneer je een organisatie inricht volgens die natuurlijke hiërarchie heeft elke 
laag een duidelijke toegevoegde waarde. Zo’n organisatie versterkt creativiteit, 
effectiviteit, tevredenheid en betrokkenheid van alle medewerkers.  
Die natuurlijke hiërarchie is gebaseerd op, wat ik maar ‘systeemintelligentie’ 
noem, het mentale vermogen om complexiteit en tijd te overzien. In deze 
workshop verkennen we deze systeemintelligentie en wat dit betekent voor de 
inrichting van de verticale organisatie. We lichten de kernnoties van Jaques toe 
en koppelen die aan onze eigen ervaringen. 
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Zelforganisatie en innerlijke navigatie  
Eric Trist, Leopold Vansina, Joana Breidenbach 
Gertjan Schuiling, Esther Cals, Dan Verloop, Leen van Herreveld en Sirik 
Deerenberg 

 

   
 
Al bijna een eeuw zijn we op zoek naar organisatievormen en relaties die meer 
ruimte bieden voor zelforganisatie. We zetten stapjes vooruit en stapjes terug. 
Op dit pad is de Romeinse god Genius een tijdloze held. In zijn geest nodigen 
we de deelnemers van de workshop uit mee te werken aan nieuwe 
verbindingen tussen praktijk en theorie. We sluiten aan bij drie heldenkoppels. 
In 1949 vergroten Eric Trist en Ken Bamforth productiviteit en welzijn van 
Engelse mijnwerkers met het concept van semiautonome teams. Zij doen dit in 
hun actieonderzoek naar de samenhang tussen werken in geïsoleerde 
afhankelijkheid, angst en destructief groepsgedrag. Dit inspireerde via 
Noorwegen een wereldwijde beweging naar industriële democratie. In 1995 
helpen de Belgen Leopold Vansina en Luc Hoebeke de enzymenfabriek in 
Brugge weer competitief te maken met participatief herontwerp. Dit blijkt een 
aanpak die het veranderproces zelforganiserend maakt. En in 2019 
introduceren de Duitse startup onderneemster Joanna Breidenbach en 
organisatiecoach Bettina Rollow een aanpak voor de innerlijke navigatie die 
nodig is bij zelforganisatie.  
Gertjan ziet verbanden tussen de concepten van deze drie heldenkoppels: 
zonder innerlijke navigatie geen zelforganisatie. Esther Cals bespreekt deze 
stelling vanuit haar ervaringen in het innovatiecentrum van DSM. Dan Verloop 
en Leen Herreveld vertellen over hun werk als oliemannetje in de zelfsturende 
fabrieken van Centrient. Zij zijn nu vervangen door productieleiders, zoals Sirik 
Deerenberg. Stap voorwaarts of stap terug? Door opstaan en vallen leren we 
uiteindelijk wel lopen.  



 
 
 

A larger mind 
 
Workshop over werk en denken van Gregory Bateson 
Leike van Oss 
 

 
 
Gregory Bateson (1904-1980) begon als bioloog, vond dat een beetje saai en 
werd antropoloog. Hij trouwde met een andere antropoloog, Margaret Mead, 
en samen met haar bestudeerde hij culturen. Maar hij bestudeerde ook 
dolfijnen, blinden, alcoholverslaafden, communicatie, de psychiatrie en het 
milieu. Hij werkte in zoveel disciplines dat de samenhang daartussen niet 
duidelijk is. Voor ons althans. Voor hem was het glashelder. Met de taal uit de 
algemene systeemtheorie kon hij in elke wetenschappelijke discipline uit de 
voeten en kon hij elk verschijnsel in kaart brengen. Dat maakt hem in 
retrospectief een heel invloedrijk systeemdenker. Veel van zijn ideeën zijn door 
anderen opgepakt en uitgewerkt, en toch bleef hij ook onbegrepen. Met name 
op zijn werk over de ecologie en evolutie van systemen en zijn zoektocht naar 
wat nou de geest is in een ecologische context. 
In deze workshop kruipen we een beetje in de huid van Bateson: hoe keek hij 
en wat zag hij dan? Waarom is dat zo anders dan we geneigd zijn te kijken? En 
wat kunnen we in deze tijd, waarin alles soms gefragmenteerd en chaotisch 
lijkt, van hem leren? 
  



 
 
 

Een kwestie van verschil 
 
Workshop over werk en denken van Henk van Dongen 
Shirine Moerkerken 
 

 
Het is de vooronderstelling van homogeniteit, die ons problemen geeft in het 
conflictverschijnsel, stelt Henk van Dongen in zijn boek ‘Een kwestie van 
verschil’. Met zijn collega’s van de Rotterdamse School, stelde Henk van 
Dongen vastgezette waarheden in organisaties ter discussie als deze niet meer 
helpend waren. Henk van Dongen zocht verschillen op in organisaties: wie er 
anders naar het vraagstuk keek; wat uitzonderlijk leek te zijn en niet behoorde 
tot de vastgezette waarheden; welke gekke vraag nog niet eerder gesteld was. 
Met het deconstrueren van deze waarheden, kwam hij regelmatig in conflict. 
Henk van Dongen wist dit conflict met lichtheid en humor functioneel te maken 
en betrokkenen op een nieuwe manier naar de situatie te laten kijken. 
Betrokkenen bedachten oplossingen die zij eerder niet hadden kunnen 
bedenken.  
 
Henk van Dongen leerde Shirine Moerkerken met humor scherp te 
interveniëren door precies te onderzoeken en te spelen. In de workshop, die 
wordt gegeven door haar, gaan we dat ook doen. Met kleine oefeningen, 
waarin we de basis van zijn gedachtengoed leren kennen. We zoeken 
verschillen op; maken van disfunctioneel conflict functioneel conflict; en we 
deconstrueren vastgezette waarheden. We maken de oefeningen praktisch 
door ze steeds toe te passen op je eigen situatie.  



 
 
 

Respons-ability 
 
Workshop over Werk en denken van Joanna Macy 
Marjorieke Glaudemans 
 

 
 
De manier waarop we ons inpassen of aanpassen aan wat de organizational 
society van ons vraagt kan ervoor zorgen dat je gevoel voor ruimte om je visie 
in te brengen verdwijnt. We raken systeemverstrikt, worden kameleontisch. 
Oorspronkelijke respons raakt makkelijk monddood in een mentale omgeving 
gedomineerd door lineair causaal denken. Dat is geen statisch gegeven, meer 
een golvende dynamiek. Joanna Macy toont in 'Mutual Causality in Buddism 
and General Systems Theory', 1991 SUNY,  hoe we voorbij het lineair causale 
denken kunnen gaan. Hoe bewust zijn van mutual causality een meervoudig 
perspectief opent en daarmee een andere respons mogelijk maakt. Vanuit de 
notie respons-ability zullen we taal en richting geven aan het inbrengen van 
oorspronkelijke stem.  Hierin kijken we tevens door de ogen van kunstenaar 
Joseph Beuys. Respons-ability ontstaat in interactie, terwijl je stem inbrengen 
ook een ego-gedreven enterprise kan zijn in onze door 'what's in it for me' 
gedreven society. De reikwijdte van je respons-ability hangt direct samen met 
je perceptie van een situatie. Met wat je doorziet. Met wat je omarmt. Met wat 
voor waar neemt en wat je waar maakt.   



 
 
‘Hidden assumptions’: onthullen van paradigma’s, idealen en 
schaduwkanten in de veranderkunde 

Workshop over werk en denken van Leon de Caluwé en Gareth Morgan 
Joost Kampen en Marco de Witte 
 

 
 
We verkennen en vergelijken het gedachtegoed van Gareth Morgan en van 
Hans Vermaak & Léon de Caluwé. Gaat het bij Morgan om beelden ontleend 
aan wetenschappelijke paradigma’s, De Caluwé en Vermaak introduceerden vijf 
kleuren voor veranderperspectieven die iets zeggen over de aannames, het 
traject, de idealen, de schaduwkanten en de identiteit van de veranderaar.  
We gaan voor deze workshop de deelnemers niet vragen de kleurentest in te 
vullen, maar we gaan naar de ideeën achter de metaforen kijken. Het gaat in 
lijn met Thomas Kuhn over de ‘hidden assumptions’ in het veranderkundig 
handelen. 
 
Beide benaderingen van meervoudig kijken vertegenwoordigen volgens de 
inleiders de pendelbeweging tussen praktijk en wetenschap die zorgt voor 
reflectie op het handelen van de veranderaar vanuit bestaande kennis en die 
weer nieuwe kennis kan opleveren wanneer de praktijk weerbarstig blijkt. Dat 
is wat Morgan en Vermaak & De Caluwé doen hen tot tijdloze helden maakt. 
 
Het (eenzijdig) veranderkundig denken kan ook een mentale gevangenis zijn. 
Waar gaat het meervoudig kijken over in personaliseren of categoriseren en 
hokjes denken? Zou je de theorie van de verwaarloosde organisatie kunnen 
duiden vanuit de schaduwkanten van de veranderkleuren? Zou Morgan het 
toepassen van inzichten uit de (ortho-) pedagogiek als een nieuw paradigma 
beschouwen? 
  



 
 
 

Wat als we de dagelijkse praktijk eens serieus namen?  
 
Workshop over werk en denken van Luc Hoebeke 
Brechtje Kessener 
 

 
 
In deze tijd van ‘professionals centraal’, ‘eigen regie’ en ‘zelforganisatie’ zou Luc 
Hoebeke niet alleen één van mijn helden, maar ieders held moeten zijn. Luc 
Hoebeke’s ontwikkelde een eigentijdse visie op organisaties, managen en 
hiërarchie door zijn eigen ervaring in organisaties zeer serieus te nemen en te 
verbinden aan inzichten vanuit het systeemdenken. Zo ziet hij organisaties als 
(een netwerk van) Human Activity Systems met een ‘purposeful definition of 
reality’. Managen gaat over het zorgen voor congruentie in betekenis, iets waar 
iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Is er dan geen hiërarchie meer? Jazeker 
wel, alleen is die niet gebaseerd op macht maar gekoppeld aan niveaus van 
werkprocessen.  
In deze workshop belichten we de belangrijkste concepten uit Hoebeke’s boek 
‘Making Worksystems Better. A practitioner’s reflections’. Brechtje illustreert 
ze aan de hand vaneen organisatieontwerp en veranderopdracht in een grote 
kinderopvangorganisatie en daagt je uit om ook je eigen (klant)organisatie op 
deze manier te bekijken. 
  



 
 
 

Antifragiel 
 
Workshop over werk en denken van Nassim Nicholas Taleb 
Jaap van ’t Hek 
 

 
 
Voor mij is Taleb een dubbelzinnige held. In zijn denken vind ik hem 
onnavolgbaar en briljant. Hij heeft echter ook vooraan gestaan toen het 
vermogen tot zelf-feliciteren werd uitgereikt. Je kunt filmpjes zien van een 
ijdele mompelaar op podia, en toch zegt hij waardevolle dingen. Zijn boeken 
(volgens hemzelf het toppunt van logische opbouw) krijg ik moeilijk 
samengevat.  
Nassim Nicholas Taleb was beurshandelaar toen in 2008 Lehman Brothers 
omviel. Hij voorzag de crash en liep binnen. Taleb is iemand die nadenkt over 
risico’s en daarbij volledig anders te werk gaat dan zijn collega’s. Hij doet geen 
pogingen de toekomst te voorspellen, maar gaat ervan uit dat de belangrijke 
dingen altijd gebeuren als je ze niet ziet aankomen. Talebs grootste 
leermeester is moeder natuur. Die oververzekert zich graag, richt zich in op 
tegenslagen en bouwt overschotten en reserves. 
Als het aan Taleb ligt stoppen we direct met veel van ons maakbaarheids- en 
efficiency-denken, zorgen we dat we veel kleine fouten maken en 
manoeuvreren we steeds zo dat we kunnen blijven kiezen. 
In de workshop licht ik zijn denken toe en gaan we zijn denken vertalen naar 
onze eigen praktijken, inclusief de boeiende vraag hoe je zijn inzichten kunt 
gebruiken. 
  



 
 
Leren = veranderen = revolutie 
 
Workshop over het werk en denken van Paolo Freire 
Jaap van ’t Hek 
 

 
 
Het mooiste verhaal over Freire las ik ooit in De Groene. Het ging over 
alfabetisering in het revolutionaire Nicaragua in de jaren ’70 en over hoe de 
Sandinisten taalonderwijs koppelden aan politiek bewustzijn. Het eerste woord 
dat ongeletterden leerden was ‘La Revolución’: omdat de leerling dan  alle 
klinkers in een keer kon leren. 
Freire zag hoe in het onderwijs de machtsverhoudingen (en de onderdrukking 
van de onderdrukten) steeds werden gereproduceerd. De onderwijzer nam de 
bestaande macht als uitgangspunt en voorzag de leerlingen van de kennis die 
hen in hun (onderdrukte) positie hield. Freire ontwikkelde een nieuwe 
pedagogie die ankerde in het dagelijks leven van de armen. De verhouding 
tussen leraar en leerling diende horizontaal te worden: dialogisch leren. Zo 
ontstaat Conscientização en de kiem van de revolutie. 
In onze tijd lopen we tegen de grenzen van het neoliberalisme aan. Een als 
pragmatisme verpakte ideologie waarin de markt en het individu centraal 
staan. Klimaat, ongelijkheid, vluchtelingen, biodiversiteit en grenzen aan de 
groei bieden fundamentele problemen waarvoor het bestaande paradigma 
geen oplossing biedt. Populisme en gele hesjes politiseren wat vanzelfsprekend 
leek te zijn. Groen en links zoeken naar alternatieven. Hoe actueel is een meer 
politiserende benadering in organisaties? Wat is onze rol als adviseur of 
manager in het werken aan fundamentele verandering? Een workshop met 
hopelijk een stevig debat met elkaar over wat wel en niet kan en moet.   



 
 
 

De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie 
 
Workshop over werk en denken van Paul Watzlawick 
Marijke Spanjersberg 
 

 
 
Iedereen ‘weet’ sinds Watzlawick dat wij niet niet kunnen communiceren, dat 
gedrag dus geen begin heeft en dat ons gedrag dus ‘meedogenloos circulair’ is. 
Tegelijkertijd zien we onszelf onder druk vooral lineair-causaal redeneren: het 
is niet bij mij begonnen, maar…  
Watzlawick ontwikkelde prachtige inzichten over de ijzeren wetten waaraan wij 
al communicerend met elkaar zijn onderworpen. Zijn werk is scherp en 
fundamenteel, zijn blik mild en humoristisch. Watzlawicks tragiek is dat we zijn 
behulpzame inzichten meestal pas kunnen herkennen als het (bijna) te laat is. 
En er is gebeurd waar hij voor vreesde: het diep in mensen zoeken naar ‘de 
oorzaak van het probleem’ is dominanter dan ooit tevoren.  
In de workshop volgen we Watzlawick op de voet door net als hij Who’s afraid 
of Virginia Woolf van Albee te ontleden. In dit ‘dieptepunt van huwelijks 
chagrijn’ worden alle spelregels van de intermenselijke communicatie 
onverhuld getoond. 
De workshop is ook een werkplaats om te onderzoeken hoe het werk van 
Watzlawick vandaag de dag praktisch te maken is. Hoe spreken wij 
pragmatische tussen-mensen-taal in een wereld waarin we het heel gewoon 
zijn gaan vinden dat we onszelf en anderen typeren aan de hand van 
persoonlijkheidstesten en een kleurenpalet?   



 
 
 

Hanteerbare uitdagingen!? 
 
Workshop over werk en denken van Wilfred Bion en David Winnicott 
Odette Moeskops 
 

 
 
Ik neem jullie in de workshop “Hanteerbare uitdagingen”!? graag mee, naar wie 
W.R. Bion en D. Winnicott waren, de founding fathers van de psychoanalytische 
ideeën ‘holding’ en “containment’. Wie waren zij? Waar komen hun ideeën 
vandaan? Wat maakt dat hun ideeën – ook nu nog - relevant zijn voor 
organisatieontwikkeling? 
 
Leiden, interveniëren is doorgaans spanningsvol voor betrokkenen. Door wat te 
spannend is, kan weerstand onnodig oplopen, kunnen ongewenste patronen 
ontstaan; bij wat te weinig spannend is, kan wat nodig is niet van de grond 
komen. De kunst is hanteerbare uitdagingen en dat is wikken en wegen. Met 
vele concrete voorbeelden, uit mijn eigen dagelijkse werk als interventionist, 
opleider of coach, zal ik de toepassing van ‘holding en containment’ (vaak in 
een adem gebruikt) illustreren.  
We wisselen van gedachten over ‘lezen’ met wat niet met zoveel woorden is 
gezegd, over leren, over het vermogen om te verdragen, over zaken als de 
balans tussen interventies in taak, structuur en relaties, over de toepassing in 
grote(re) en kleine sociale systemen. Jullie voorbeelden en vragen zijn meer 
dan welkom.  



 
 

 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Wanneer? 
Vrijdag 6 maart 2020 van 9 – 17.30 uur 
 
Waar? 
Villa Jongerius 
Kanaalweg 64 
3527 KX Utrecht 
(030) 2930510 
 
Inschrijven? 
Inschrijven kan op de website: www.tijdlozehelden.nl, of via deze link. 
 
Meer weten over de Ambachtsschool? 
Kijk voor meer informatie op www.deambachtsschool.org. 
 
Kosten 
De kosten voor het Tijdloze-heldenfestival bedragen € 200,-, exclusief 
BTW. Bij de prijs zijn lunch en een borrel inbegrepen.  
 
 

http://www.tijdlozehelden.nl/
https://tijdlozehelden.nl/aanmelden/
http://www.deambachtsschool.org/

