1. Genese ‘tot’ mijn onderzoeksvraag

1.1 Voorafgaand aan de UvH
Als kind groeide ik op in een ondernemersgezin. Mijn ouders waren ondernemers, ze hadden
een eigen autoschadeherstelbedrijf en verkochten daarbij veel tweedehands auto’s. Het beeld
dat ik in mijn opvoeding, maar wel onbewust mee kreeg, was dat mijn vader er voor de
broodwinning was en mijn moeder slechts ten dele. Immers, mijn moeder was de persoon die
mijn broer, zus en mijzelf zorg verleende. Ook had ik een beeld van wat mijn vader was, hij
was de man die het spreekwoordelijke vlees op zondag kwam snijden. Daarbij was het
duidelijk een persoon die veel autoriteit uitstraalde. Het was niet iemand waar je gemakkelijk
om heen kon. Mijn moeder daarentegen was iemand die voor ons klaar stond, letterlijk en
figuurlijk. Wanneer wij terugkwamen van school, stond ze altijd klaar met thee en een koekje.
Op een later tijdstip zou mijn vader het taxi- en tevens familiebedrijf van mijn opa
overnemen. Dit betekende dat hij vanaf dit tijdstip sturing moest geven aan veel van zijn
broers en een zus. Later kwamen ook mijn broer en mijn schoonzus in dit familiebedrijf
werken.
Met deze beelden in het achterhoofd groeiden wij op. Mijn broer en ik, zonder er ooit over
gesproken te hebben, zaten met het beeld in ons hoofd dat wij deze twee bedrijven later over
zouden nemen. Mijn zus toonde hier in de verste verte geen interesse voor. Zij was op
zorgzame activiteiten gericht. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zij uiteindelijk
psychologie en klassieke homeopathie ging studeren.
Echter op een gegeven moment, toen mijn broer en zus al geruime tijd samenwoonden met
hun partners, was het tijd dat ons gezin bij elkaar kwam, onze ouders hadden belangrijk
nieuws voor ons. Het nieuws kwam voor mij en mijn broer rauw op ons spreekwoordelijke
dak vallen. Het nieuws was namelijk dat mijn ouders het taxibedrijf verkocht hadden. Ze
hadden genoeg van de lasten die het mee had gebracht en dan met name de lasten die een
familiebedrijf met zich mee kunnen brengen.
Het duurde dan ook slechts een aantal jaren voordat ook het autoschadeherstelbedrijf verkocht
werd. Dit kwam nog steeds als een verassing, maar was in die zin al een klein beetje voorzien
door mij en mijn broer. Dit betekende nogal wat, onze toekomstige carrières werden ook
‘verkocht’. Onze ouders vertelden ons dat wanneer één van ons alsnog een autoschadebedrijf
en/of taxibedrijf zou willen beginnen, dat zij ons in alle mogelijke opzichten hier in wilden
ondersteunen. Wat hierbij belangrijk voor onze ouders was, is dat vanaf dit moment mijn
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broer en ik de keuze kregen om onze professionele levens op eigen inzicht en motivatie vorm
te geven.
Op datzelfde moment zat ik op de MTS, motorvoertuigentechniek en mijn broer op het IVA
Driebergen (particuliere automanagement school). Mijn broer heeft deze opleiding afgerond
om na zijn studie nog een korte tijd werkzaam te zijn binnen de autobranche. Voor mij was
alle interesse voor auto’s vrij snel verdwenen. Het eerste jaar van de MTS heb ik dan ook niet
af weten te ronden.
Ik wilde nog steeds de handel in, maar ik had bedacht dat er meer geld te verdienen zou zijn
wanneer ik een grote handelaar zou worden. Ik besloot dan ook MBO, Internationale Handel
Groothandel te studeren.
Ook hier kwam er een wending in mijn levensverhaal. Eenmaal het MBO met één jaar
vervroegd afgerond te hebben, en begonnen aan de HBO, Management Economie en Recht,
was ik al geruime tijd getuige geweest van een proces wat zich binnenshuis had afgespeeld.
Mijn vader was na het verkopen van zijn bedrijven er achter gekomen dat hij feitelijk in een
burnout terecht was gekomen. Hij had geen energie meer en lag dan ook veel in bed. Vanaf
die periode ging mijn vader door een therapeutisch proces. Dit proces heb ik van dichtbij mee
kunnen maken. Ik zag hoe mijn vader denkbeeldig door een transformatieproces ging die leek
op de weg die een rups aflegt om een vlinder te worden. Thomas Moore en Ken Wilber,
zouden dit proces waarschijnlijk een donkere nacht van de ziel noemen (Moore, 1999 &
Wilber, 2007). Dit was een periode waarin mijn vader nieuwe of latente kanten van zichzelf
aan het ontwikkelen was. Hij had al een harde zakelijke kant, maar nu ontwikkelde hij
bijvoorbeeld ook een zachte, emotionele en empathische kant.
Op dat moment ben ik mij gaan realiseren wat voor bijzonder en belangrijk werk zijn
therapeute verrichtte. Wat ik hierin opmerkelijk vind is dat mijn vaders therapeut het bedrijf
‘Aricia’ heet. Aricia is in naam en symbool ook daadwerkelijk een vlinder die staat voor het
transformatieproces waar mijn vader door heen ging.
Innerlijk besloot ik, dat ook ik vergelijkbaar werk wilde doen. Ik besloot het werk van Gerrie
de Heer, eigenares van ‘Aricia’, te modelleren. Hiervoor zocht ik vergelijkbare opleidingen
die zij ook gevolgd had. De voornaamste keuzes die ik daarin genomen heb zijn de
Universiteit voor Humanistiek, mijn opleiding NLP en mijn opleiding tot Familieopsteller.
Een aantal dingen zijn in dit kader erg belangrijk en bijzonder voor mij. Nadat ik NLP ben
gaan doen, is ook mijn broer deze opleiding gaan volgen. En later ook mijn neef en tevens een
van mijn beste vrienden. Nadat ik mijn Familieopstellingen opleiding af had gerond, is mijn
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vader ook aan deze opleiding begonnen. Het is interessant om te noemen dat ik samen met
mijn broer een trainingsbureau heb, samen met mijn vader familieopstellingen geef en dat ik
samen met mijn neef plannen heb om consultancy werk te doen.

1.2 Stages aan de UvH
Toen het tijd was om mijn eerste stage te lopen, ging ik dan ook heel toepasselijk stage lopen
bij Aricia, coaching en training. Het was erg bijzonder dat ik grotendeels door het werk van
Aricia geïnspireerd was om überhaupt aan de UvH te beginnen en dat ik uiteindelijk stage
ging lopen bij Aricia, of beter gezegd Gerrie de Heer zelf.
Aricia, naast dat zij een coachingspraktijk en trainingsbureau is, levert ook advieswerk aan
een tweetal gelieerde crisisinstellingen. Aricia valt in feite samen met Gerrie de Heer. Deze
vrouw is een zeer empathische vrouw die veel werkt ‘met dat wat zich in het moment
aandient’. Haar methode, en dat is met haar achtergrond en haar grote verscheidenheid aan
opleidingen ook niet verwonderlijk, is een methode of eigenlijk een veelvoud aan methodes
die zich laten kenmerken door een hoge mate van pluriformiteit. Zo zag ik een grote
complexiteit in de perspectieven die zij in haar praktijk gebruikt, maar ook de rollen die zij
bijvoorbeeld voor een tweetal gelieerde crisisinstellingen vervult. Ze geeft bijvoorbeeld
leiding aan een kwaliteitsplan, maar ook geeft ze intervisie aan alle lagen van de organisatie,
verzorgt de beleidsdagen, en geeft ze hiernaast ook nog de OR-trainingen.
Alhoewel ze zeer bijzondere dingen voor allerlei mensen doet, is het mij opgevallen dat de
veelheid van perspectieven, opleidingen, posities en theorieën lastig zijn en maken dat je als
professional, manager en adviseur soms vastloopt. Er zijn veel strijdige belangen en
perspectieven in het beroep van de organisatieadviseur. Dit kan van tijd tot tijd zeer lastig
zijn. Tijdens deze stage had ik Martin Hetebrij als stagedocent. Hij liet mij met name zien dat
er tijdens deze stage veel aandacht was voor communicatieve processen, maar dat de
machtprocessen tijdens deze stage een hoge mate van intransparantie lieten zien. Impliciet liet
Hetebrij mij ook zien dat het mogelijk is om organisatieadvies via een gestructureerd kader te
geven. Dit was nogal een tegenstelling ten opzichte van Aricia. Aricia werkt namelijk
ongestructureerd en persoonlijk in plaats van op de theorie te leunen. Daarbij is ze inhoudelijk
en hoofdzakelijk gericht op communicatieve zaken.
Ik was geboeid door deze verschillen en hoopte nog eens een synthese te kunnen maken
tussen deze benaderingen van deze verschillende en bijzondere mensen.
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De behoefte om meer van Hetebrijs perspectief/theorie te leren was dan ook zo groot dat ik
mijn tweede stage bij hem ben gaan lopen. Samen met hem zijn we bezig geweest een
praktijktheorie voor de raadslieden van de defensie vorm te geven in wisselwerking met een
aantal raadslieden. Ook na deze stage ben ik mij gaan verdiepen in meerdere gerelateerde
thema’s zoals ‘leiderschap’, ‘zelforganisatie’ en later op aanraden van mijn stagebegeleider,
Harry Kunneman, in metatheoretische vraagstukken die bij het ontwikkelen van een
organisatietheorie komen kijken. Via Kunneman kwam ik terecht in de discussies van
postmoderniteit en complexiteit. Zelf heb ik uiteindelijk veel aansluiting kunnen vinden bij
het integrale perspectief van Ken Wilber.
Ik heb bij mijn eerste stage gezien hoe de praktijk in instellingen vast loopt, hoe de praktijk
van een consultant op zekere hoogte vast loopt en door Kunneman zijn suggesties ben ik ook
in gaan zien dat het ontwikkelen van een organisatietheorie ook vast kan lopen en feitelijk
vaak ook vast loopt. De praktijk van instellingen worden in steeds verdergaande
regelgevingen van uit Den Haag aangestuurd, gecontroleerd en vormgegeven. Professionals
hebben steeds hogere vormen van technische professionalisering nodig. De praktijk van
consultants wordt in toenemende mate complex omdat zij steeds meer theorieën en andere
perspectieven hebben waar zij uit kunnen kiezen. Ook kan de positionering van een consultant
behoorlijk complex zijn, de vraag is hoe verhoudt een consultant zich tot de hiërarchische
machtstructuur van een organisatie en welke rollen vervuld hij of zij voor deze organisatie.
Welk uitgangspunt wordt er genomen en welke punten worden wel en niet behandeld. De
vraag tussen specialistische perspectieven en omvattende theorieën is een lastige om te
maken, vooral wanneer we uitgaan van een postmoderne kijk en we vast stellen dat de grote
kaders en verhalen eigenlijk niet meer kunnen.
Door Kunneman zijn suggesties heb ik bijvoorbeeld een aantal zelforganisatietheorieën
bestudeerd. Echter deze theorieën gaan voorbij aan leiderschapsthema’s. Anderzijds zijn er nu
juist allerlei leiderschapstheorieën die bijvoorbeeld van topdown benaderingen uitgaan.
Opmerkelijk is dat ik nog geen theorieën tegen ben gekomen waarin de verhalen over
leiderschap en zelforganisatie goed bij elkaar gebracht zijn.
Cummings en Worley presenteren in hun bekende boek: ‘Organization Development &
Change’ (2005) bijvoorbeeld een omvattende theorie voor organisaties. De vraag is of zij,
zoals vele anderen, alles omvatten of op zijn minst de belangrijkste dingen omvatten. Daarbij
is er de vraag of alle afzonderlijke dingen die ze omvatten in wetenschappelijk opzicht juist
zijn. Wat nog belangrijker is, is de vraag naar de bruikbaarheid van al deze facetten.
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1.3 Persoonlijk rustpunt
Wat ik al eerder benoemde was dat ik het perspectief van Ken Wilber bestudeerd heb. Ik werd
door verschillende mensen getipt over Wilber. Vrienden van mij, vanuit verschillende
trainingen, cursussen en opleidingen zagen een overeenkomst in vele interesses die ik heb en
het werk van Ken Wilber. Wilber heeft het bijvoorbeeld over zowel lichamelijke, emotionele,
mentale, rationele, cognitieve en spirituele aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Grappig
om te melden is dat de overeenkomst tussen mijn interesses en het werk van Wilber bij
tenminste vier mensen onafhankelijk van elkaar een belletje deed rinkelen.
Dit heeft mij gemotiveerd om mij te verdiepen in het perspectief van Ken Wilber. Nu juist om
te kijken in hoeverre zijn gedachtegoed met mij zou resoneren. Dit ‘resoneren’ is voor mij erg
belangrijk, vooral wanneer er gesproken word over persoonlijke ontwikkeling. In die zin is
het lezen van dergelijke, maar ook andere literatuur voor mij ‘waar’ omdat het rationeel
kloppend is, maar ook als ik een stuk bezieling, bevlogenheid en/of passie tijdens het lezen
voel. Ofwel het moet mij op een of ander niveau raken. Vooral wanneer er gesproken wordt
over aspecten die buiten wetenschappelijke verifieerbaarheid liggen. Veel van de aspecten die
Ken Wilber benoemt zijn niet door empirisch onderzoek aan te tonen.
Voor mij persoonlijk, kon ik goed uit te voeten met het kader van Wilber. Ik voelde mij er
goed bij en het bevestigde voor een groot deel mijn eigen ervaringen en veel aspecten over
spiritualiteit zoals ik die bij andere bronnen tegen was gekomen. Zaken als meditatie en
ontwikkelingsstadia, maar ook geestelijke en spirituele aspecten zoals Yoga en gewichtheffen
krijgen in het model van Wilber een plek. Deze zaken spelen ook een belangrijke rol in mijn
persoonlijke leven. Zelf combineer ik mijn fysieke activiteiten met het beoefenen van allerlei
verschillende aspecten van martial arts. Zelf heb ik meerdere keren moeten vaststellen dat ik
gewichtheffen en martial arts nodig heb om populair gezegd, ‘geaard’ te blijven. Ik zag veel
herkenning in Ken Wilber toen hij aangaf dat ook hij zich meer ‘geaard’ voelde nadat hij op
45 jarige leeftijd is begonnen met gewichtheffen. Wilber werd dankzij zijn
fitness/gewichtheffen productiever in zijn schrijven. Ook gingen zijn meditatieve praktijken
hem gemakkelijker af (Visser, 2003, p. 218).
Om verschillende redenen kon ik mij voor mijn persoonlijke ontwikkeling goed vinden in het
perspectief van Wilber. Het werd voor mij nu voor het eerst mogelijk om aan mensen uit te
leggen waar ik mee bezig ben. Ken Wilbers kader geeft namelijk ruimte voor veel
perspectieven. Ik hoefde nu niet meer te vertellen dat ik met Humanistiek, NLP,
Familieopstellingen, Medische Antropologie én in het kader van deze studie, bezig ben met
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het onderzoeken van traditionele geneeswijzen. Ik kon nu voor het eerst een focus aangeven,
namelijk dat ik met ‘integrale ontwikkeling’ bezig ben en dat ik hier particulieren,
professionals, en managers in bijsta in mijn werk als coach, trainer en consultant.
Kort gezegd gaf het werk van Wilber veel handvatten voor persoonlijke ontwikkeling. Vooral
in het eerdere werk van Wilber stond deze persoonlijke ontwikkeling centraal. In zijn latere
werk maakte hij ook gebruik van ethische zaken en wetenschappelijke inzichten uit
verschillende wetenschappelijke disciplines. Door het werk van Wilber ben ik eindelijk het
belang van de ethische dimensie in gaan zien. Zelf was ik (te) veel gefocust op persoonlijke
ontwikkeling en door die persoonlijke ontwikkeling meende ik, wist je wat goed en slecht
was. Kortom ik had niemand, maar dan ook echt niemand nodig om mij te vertellen wat goed
en slecht was. Ik had mijn eigen interne referentiekader. Door Wilbers kader ben ik in gaan
zien dat ik slechts een part van de werkelijkheid te pakken had. Pas toen begreep ik
bijvoorbeeld normatieve professionalisering en bijvoorbeeld het nut van horizontale
begrenzing om het dikke-ik gedrag tegen te gaan (Kunneman, 2005). Ik begon in te zien dat ik
voor een deel zelf schuldig was en ben aan het dikke-ik gedrag en dat ik mij voorheen niet
snel (horizontaal) liet begrenzen. Ook door Wilber ben ik meer overtuigd geraakt van de
waardevolle dingen die met name uit de empirisch analytische wetenschappen kwamen.
Voorheen, namelijk, redeneerde ik dat ik daar niet veel dingen leerde over persoonlijke
ontwikkeling, over de binnenkant van mijn bewustzijn of anders gezegd over mijn
persoonlijke fenomenologie. Immers daar was het voor mij om te doen. De rest was slechts
bijzaak. Door Wilber ben ik anders gaan kijken en feitelijk anders gaan leven.

1.4 Rode lijn
Alles wat ik hierboven beschreven heb is in feite op te vatten als een rode lijn die doorgaat tot
en met het moment van het afronden van mijn scriptie. Zo heb ik beschreven hoe mijn
interesse gewekt was om aan de Universiteit voor Humanistiek te studeren, hoe ik vervolgens
ook NLP en Familieopstellingen ben gaan doen. Hoe ik van mijn ene stage in de andere
gerold ben en hoe ik langzaam maar zeker een probleem geconstateerd heb, maar ook dat ik
een rustpunt bij Ken Wilber vond.

1.5 Van rustpunt naar toepasbaarheid
Gezien mijn eigen persoonlijkheid en mijn eigen vragen lijkt Wilber tot dusverre een legitiem
perspectief voor mij als individu te zijn. Wanneer ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk, zie ik
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dat het mij persoonlijk veel heeft opgeleverd om als het ware door de ogen van Wilber te
kijken. Ik heb zelf, na het serieus nemen van Wilber, vele malen minder last van een
noodzaak om mij af te sluiten van een veelheid aan perspectieven en daarbij minder last
gekregen van gefragmenteerde hyperreflectie. Daarbij kwam er meer structuur, verbinding en
samenhang in de methodes die ik tijdens mijn coachingsactiviteiten gebruik. In die zin lijkt
het mij niet alleen nodig, maar ook nuttig om Wilber te onderzoeken en te kijken of hij voor
de humanistiek relevant kan zijn en met name in het kijken naar organisaties en organiseren.
Voor de afstudeervariant KOIS aan de UvH zijn we hoofdzakelijk bezig met het thema
‘humanisering’. Bij de afstudeervariant Geestelijke Begeleiding zijn we hoofdzakelijk bezig
met het thema ‘zingeving’. Echter het kader van Wilber lijkt in eerste instantie iets te zeggen
over zowel zingevende en humaniserende als zaken die te maken hebben met persoonlijke
ontwikkeling. In dat opzicht zou Wilber wellicht een waardevolle bijdrage kunnen leveren
voor het gebied op de UvH, waar zingeving en humanisering samen komen. Een mooi kader
waar zingeving en humanisering samen komen is het kader van de normatieve
professionalisering. Het is de moeite waard om de beloftes van het model van Wilber te
onderzoeken en te kijken in hoeverre zijn model een bevredigende fundering én inhoudelijke
invulling kan geven aan het begrip normatieve professionalisering.
Wilber gebruiken bij mijn werk en Wilber gebruiken voor de humanistiek roepen andere
vragen op. Vooral wanneer ik wil kijken of Wilbers perspectief bruikbaar is voor het kijken
en werken met organisaties. Een belangrijke vraag is of Wilbers perspectief recht doet aan de
veelstemmigheid die zichtbaar geworden is bij een studie als humanistiek.
De vraag is dan ook waarom Wilber tot dusverre niet één keer aan bod is gekomen in een
studie als humanistiek. Het belang lijkt op het eerste gezicht wel aanwezig te zijn. Immers
Wilber spreekt onder andere over; zingeving, wetenschap, persoonlijke ontwikkeling, ethiek,
fenomenologie, hermeneutiek en spiritualiteit. Hij, in tegenstelling tot wat gangbaar op de
UvH is, heeft een samenhangend kader die probeert om over alle belangrijke dingen iets te
zeggen. De vraag is of een dergelijk overkoepelend kader nodig, wenselijk en/of mogelijk is.
Of dit overkoepelend kader, waarin organisatietheorieën, organisatie metatheorieën, andere
perspectieven op organiseren én een goede visie op hoe te komen tot ‘goed werk’ voor
professionals, samen kunnen komen, kan ik hier in deze paragraaf niet beantwoorden. Dat zal
ik verderop proberen. Sommige aanhangers van postmoderne denkbeelden zullen zeggen dat
dit niet kan en dat dit weer een zogenoemd groot verhaal zal zijn, en dat is nu juist iets dat
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postmodernisten als onmogelijk verklaren. Op deze vraag hoop ik in dit onderzoek zijdelings
en impliciet een bevredigend antwoord te kunnen geven. Verder in de probleemstelling zal ik
deze noodzaak duidelijker proberen te maken.
Een meer fundamentelere kwestie voor deze scriptie is of een dergelijk overkoepelend kader
wel wetenschappelijk te verantwoorden zou zijn. Ook hier hoop ik een bevredigend antwoord
op te geven tijdens deze scriptie. Voor de afstudeerrichting Geestelijke Begeleiding aan de
Universiteit voor Humanistiek zou beargumenteerd kunnen worden dat Wilbers kader een
perspectief is dat onderzocht kan worden voor zingeving. Echter Wilber heeft het niet alleen
over zingeving, hij heeft het ook over persoonlijke ontwikkeling, ethiek en over verschillende
wetenschappelijke inzichten. Aan de Universiteit voor Humanistiek worden veel van deze
thema’s niet of niet volledig behandeld. Persoonlijke ontwikkelingsstadia wat bijvoorbeeld bij
Wilber een centaal punt is, wordt naar mijn weten nergens in het curriculum behandeld en dus
ook niet uitgewerkt. Andere aspecten van persoonlijke ontwikkeling komen wel aan bod op
de UvH. Voor een groot gedeelte ligt de nadruk hierbij op het bestuderen van allerlei
theorieën over zingeving, met het doel om anderen te kunnen begeleiden in zingevingsvragen.
Veel van de aspecten die op de UvH aangeboden worden, zoals de filosofie van de
levenskunst, de reflectie vakken, het biografische werk, gespreksvoering, interviewwerk, en
de drie perspectieven op het raadswerk, zijn hoofdzakelijk gericht op dialogische, dan wel
intersubjectieve aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Het mentorraadswerk, de
reflectievakken en het biografische werk raken in mijn mening wel gedeeltelijk aan de
subjectivistische kanten van persoonlijke ontwikkeling. Wat hierbij mist is dat er niks wordt
gezegd over de samenhang tussen zingevende en dialogische aspecten. Ook wordt er niks
gezegd over lichamelijke, emotionele, psychologische, mentale en transcendentale aspecten
van persoonlijke ontwikkeling. Ook bij de module over William James en de module over
Bijzondere Ervaringen komen aspecten van persoonlijke ontwikkeling slechts gedeeltelijk aan
bod. Bij de tweede module komen verschillende bewustzijnsstaten wel aan bod, maar over
ontwikkelingsstadia word verder niks gezegd. Daarbij is het zo dat het bij zowel bijzondere
ervaringen en/of bewustzijnsstaten als bij ontwikkelingssniveaus in essentie om ervaring en
de praktijk gaat en niet zoveel over theoretische reflecties en besprekingen.
De samenhang tussen al deze subjectivistische aspecten van persoonlijke ontwikkeling wordt
door iemand als Ken Wilber wel behandelt in zijn zogenoemde ‘laddermodel’ voor
gedifferentieerde vormen van persoonlijke ontwikkeling. Dit ontwikkelingsmodel wordt door
Wilber een psychograph genoemd (Wilber, 2001, p. 47). Een psychograph laat bijvoorbeeld
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ontwikkelingsaspecten zien van iemand zijn gedifferentieerde ontwikkelingssniveau.
Verschillende aspecten, zoals morele, cognitieve, affectieve en spirituele dimensies worden in
deze psychograph mee genomen.
Maar nu juist omdat Wilber ook dingen zegt over intersubjectieve zaken én over de
wetenschap of eigenlijk over verschillende wetenschappen, is het een kader dat onderzocht
kan worden om te kijken of het bruikbaar is voor humanisering binnen en voor organisaties.
Het is belangrijk om te onderzoeken of Wilbers kader voldoende is wanneer we het over
persoonlijke ontwikkeling, zingeving en humanisering hebben. Voor KOIS is het belangrijk
om te kijken of het kader van Wilber kan helpen bij humanisering van organisaties en dat zijn
kader ook daadwerkelijk praktisch gebruikt kan worden in het werken met en voor
organisaties. Normatieve professionalisering is dan de invalshoek die hierbij onderzocht zou
moeten worden.
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2. Probleemstelling

2.1 Inleiding
Hiervoor beschreef ik hoe ik als persoon tot deze probleemstelling heb kunnen komen. Deze
persoonlijke achtergrond speelt een belangrijke rol in het schrijven van deze probleemstelling,
de rest van het onderzoek en het eerder geschreven onderzoeksvoorstel.
Binnen de organisatiekunde is een beweging gaande die volgens mij in meerdere
wetenschappen plaatsvindt. Deze beweging kenmerkt zich door een veelvoud aan
perspectieven en een feitelijke toename van deze perspectieven. Ook vinden allerlei inzichten
uit andere wetenschappen hun weg naar het denken over organisaties (o.a. Morgan, 1986).
Een korte studie levert het beeld op dat er weinig samenhang in de theorieën en perspectieven
te ontdekken valt. Tussen al deze perspectieven worden niet of nauwelijks gewenste
verbindingen gelegd. Deels omdat vrijwel niemand met zekerheid kan zeggen welke
metatheoretische stroming de voorkeur moet hebben (Tsoukas & Knudsen, 2003).
Een plek waar deze theoretische en metatheoretische discussies plaatsvinden is binnen de
afstudeerrichting KOIS (Kritische Organisatie en Interventie Studies) aan de Universiteit voor
Humanistiek. Voor de studierichting KOIS is het belangrijk om zicht te krijgen op praktische
mogelijkheden voor het bijdragen aan humanisering. Deze praktische insteek moet gevoed
worden door enerzijds theoretische bronnen, maar anderzijds ook door existentiële en morele
kennis. Slechts wanneer er aan deze condities voldaan is, kan er binnen het kader van de
afstudeerrichting KOIS echt sprake zijn van humanisering. We hebben zogezegd
praktijkkennis nodig die rekening houdt met existentiële, normatieve en wetenschappelijke
bronnen van kennis. Het is daarom van belang om het onderscheid in verschillende
kennismodi uit te leggen, zoals we die bij Kunneman tegen komen (Kunneman, 2010).
Kunneman heeft zijn ideeën rondom de drie verschillende kennismodi voor een deel ontleend
aan Gibbons.

2.2 Theoretisch Kader
Kennismodi
In mijn zoektocht naar een legitiem perspectief op organiseren die rekening houdt met
complexiteit en meerstemmigheid en die in essentie rekening houdt met wetenschappelijke
theorieën, normatieve zaken en de persoonlijke dimensie, is het nodig en nuttig om, in
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navolging van Harry Kunneman, een onderscheid te maken tussen drie verschillende vormen
van kennis.
Voor humanistici en andere organisatie-experts is het van belang om rekening te houden met
deze drie verschillende vormen van kennis. Het onderscheid in de drie kennismodi, laat zien
wat in essentie de voornaamste organisatieproblemen zijn. Daarbij geeft het onderscheid
richting waar we met wetenschappelijke maar ook organisatorische problemen naar moeten
kijken en hoe we kunnen komen tot ‘goed werk’.
Modus 1 kennis is wetenschappelijke kennis. Deze wordt zoals we bij Hetebrij als
methodoloog zagen, onderscheiden in metatheoretische perspectieven en vraagstukken,
inhoudelijke theorieën en empirisch onderzoek (Hetebrij, 1988). Deze vorm van kennis is
wetenschappelijke kennis binnen verschillende wetenschappelijke disciplines. Deze vorm van
kennis refereert naar specifieke wetenschappelijke gemeenschappen (Kunneman, 2010, p. 8).
Modus 2 kennis is kort gezegd interdisciplinaire en professionele kennis. Dit is volgens
Gibbons de dominante vorm van kennisproductie geworden (Ibidem, p. 8). Dit is de
zogenoemde actiemodus. Waar modus 1 gekenmerkt wordt door een hoge mate van
epistemologische autonomie, wordt modus 2 gekenmerkt door een zekere mate van
epistemologische heteronomie (Ibidem, p. 9). Alhoewel modus 2 kennis gevoed wordt door
inzichten uit modus 1 kennis, gaat het bij modus 2 wel om nieuwe kennis, welke volgens
Kunneman ook weer vormen van modus 1 kennis kan voeden (Ibidem, p. 9). Deze
kennismodus wordt ook nog eens beïnvloed door derde partijen, zoals de farmaceutische
bedrijven, religieuze groepen en andere belanghebbenden (Ibidem, p. 9). Dit is volgens mij
het debat of de plaats waar vrijwel de hele wereld in verschillende contexten aan mee doet of
aan mee zou moeten doen.
Het begrip ‘modus 3 kennis’ is niet van Gibbons afkomstig, maar is een kennismodus die
door Kunneman zelf bloot is gelegd. Modus 3 kennis is de zogenoemde bestaanskennis in de
relatie tot professioneel handelen en dus in de context van organisaties. Modus 3 kennis is dus
een breder begrip van wat kennis is. Volgens Kunneman kunnen we van kennis spreken
wanneer leerprocessen mogelijk zijn. Bij modus 3 kennis gaat het over leerprocessen met
normatieve en zingevende aspecten. Praktijkervaringen, levensbeschouwing en spiritualiteit
zijn hier belangrijke aspecten in relatie tot praktische vragen in de context van organisaties.
Het centrale kenmerk van deze kennismodus is volgens Kunneman de zogenoemde ‘cocreatie’ en de daarbij horende leerzame wrijvingen (Ibidem, p. 27). Theorieën en schema’s
helpen hier niet, hier zijn andere bronnen van inzicht nodig. Bij deze modus is er ook sprake
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van een ander taalspel. Woorden als ‘rechtvaardigheid’, ‘authenticiteit’, ‘geraakt worden’ en
tal van andere begrippen worden hier gebruikt. Bij modus 3 kennis gaat het nadrukkelijk om
de context van organisaties. Waar het dus met name over gaat in deze contexten is hoe we
adequaat of adequater professioneel kunnen handelen, hoe we de verdeling van
rechtvaardigheid vorm geven, hoe we gebalanceerde manieren vinden om met technologische
middelen om te gaan en hoe we om kunnen gaan met bijvoorbeeld verschillende
onderzoekslijnen.
Het is voor deze modus 3 kennisvariant en voor de afstudeerrichting KOIS van belang dat we
een variant van persoonlijke ontwikkeling hebben die naast alle persoonlijke aspecten ook
organisatorische aspecten zoals de omgang met macht en geld een plaats geeft. Pas dan
kunnen we langzaam maar zeker beginnen tegenwicht te bieden aan de krachtenvelden die
gekoppeld zijn aan het dikke-ik gedrag binnen de context van organisaties.

Nuancering modus 2 kennis
Kunneman wijst er in zijn latere werk nadrukkelijk op dat er in feite twee verschillende
vormen van modus 2 kennis bestaan. Modus 2 kennis kan reflexief en niet reflexief zijn. De
eerste word gevoed door modus 3 bronnen, de tweede variant doet het zonder normatieve en
existentiële bronnen. Wanneer modus 2 niet door modus 3 kennis gevoed wordt, word modus
2 kennis geleid door criteria van macht en geld (Ibidem, p 7 & 17). Daarom moeten we dieper
graven om normatieve en existentiële bronnen mee te nemen. Hier is volgens Kunneman wel
moed voor nodig. Een perspectief wat inhoud aan de zogenaamde modus 3 kennis kan geven,
(gericht op modus 2), is het zogenoemde kader van normatieve professionalisering. Wanneer
modus 3 kennis serieus genomen wordt in de praktijk van de modus 2 variant, zullen niet
alleen overheidseisen, en systeemeisen van doorslaggevende factor zijn voor het handelen van
de professional, maar ook zijn dan de criteria en/of normen van de beroepsgroep en iemand
zijn of haar eigen morele opvattingen legitieme bronnen voor het handelen in organisatorische
contexten (Jacobs e.a., 2008, p. 38).
Wanneer we het over modus 2 kennis hebben, bestaat het gevaar dat kritische stemmen uit de
academische cultuur niet meer mee genomen kunnen worden in het debat van de
interdisciplinaire modus 2 kennis en dat sociale belangen overschaduwd worden door
commerciële motieven (Kunneman, 2010, p. 10). Op een eerdere pagina geeft Kunneman ook
aan dat door de commercialisering van kennis, het probleem is dat de epistemologische
autonomie van wetenschap ondermijnd wordt (Ibidem, p. 1).
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Modus 1 en modus 2 kennis hebben dan ook beide een ander ontologisch fundament.
Kunneman koppelt dit aan een onderscheid aanwezig in de complexiteitstheorie. De klassieke
wetenschap (modus 1) wordt gekenmerkt door de zogenaamde ‘restricted complexity’, de
interdisciplinaire en meer praktische vormen van kennisproductie koppelt Kunneman aan het
begrip ‘general complexity’. Een belangrijk uitgangspunt van de laatste vorm van
complexiteit is dat alle modellen van complexe systemen principieel gelimiteerd zijn
(Kunneman, 2010, p. 13). Kunneman stoelt hier met name op Cilliers (1998) en Morin (2008).
Wanneer we het hebben over modus 1 kennis is het begrijpelijk en nodig dat er een
onderscheid bestaat tussen objectieve kennis en subjectieve waarden. Echter dit strikte
onderscheid leidt in het modus 2 debat radicaal in de verkeerde richting (Kunneman, 2010, p.
32). Wanneer we goed kijken naar de context van modus 2 kennis valt het al snel op dat
belangen maar ook waarden een belangrijke rol hebben en dus een nadrukkelijkere plaats
zouden moeten hebben. Cognitieve analyses zijn volgens Kunneman niet genoeg om toe te
passen in modus 2 situaties (Ibidem, p. 35). Ook het toelaten van normatieve en existentiële
aspecten is binnen organisatorische contexten van groot belang.
Vaak worden normatieve en existentiële aspecten buiten de discussies gehouden in de
contexten van modus 2 kennis. Op de plekken waar dat niet gebeurt kunnen we in een aantal
gevallen wel spreken van professionaliteit, maar we moeten deze vorm wel technische
professionaliteit noemen. Wanneer we recht willen doen aan existentiële en normatieve
vraagstukken pas dan kunnen we spreken van normatieve professionalisering. Kortom
normatieve professionalisering is de plaats waar de drie kennismodi met elkaar in aanraking
komen.

2.3 Inleiding complexiteit
Zoals mijn zoektocht liet zien, ben ik op verschillende momenten verschillende aspecten van
complexiteit tegengekomen. Op mijn studie kreeg ik een grote overmaat van perspectieven
gepresenteerd waarmee we allerlei verschillende vormen van reflectie toe kunnen passen,
zowel voor onszelf, onze maatschappij, de instituties waarbinnen wij leven, de families waar
wij onderdeel van zijn en tal van andere zaken. Door middel van het begrip ‘gefragmenteerde
hyperreflectie’ laat ik verderop zien dat het reflecteren een complexe aangelegenheid kan zijn.
Vervolgens ging ik stage lopen waarbij mijn stagewerkplekbegeleidster met andere
complexiteitsaspecten te maken had.
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In mijn eerste stage zag ik vele verschillende theorieën en andere perspectieven die ad hoc
gebruikt werden. Dit leverde mijn stagewerkplekbegeleidster in haar werk als
organisatieadviseur wel eens moeilijkheden op. Ze had soms moeite met het kiezen van
verschillende perspectieven op verschillende momenten. Daarbij was het moeilijk om op
verschillende momenten verschillende posities in te nemen. Immers, ze gaf intervisies aan de
werkvloer, het management, en advies aan de directrice. Ook verzorgde zij de beleidsdagen,
teambuildingsdagen, OR-trainingen en was zij binnen de organisatie verantwoordelijk voor de
bestuursgroep ‘kwaliteit’.
Deze complexiteit is voor veel professionals, managers en adviseurs zwaar, immers ze willen
in essentie vaak ‘goed werk leveren. De organisaties op mijn stagewerkplek leek wel een
behoefte aan duidelijke en omvattende perspectieven te hebben. Echter de professionals in
dergelijke situaties zitten zo gevangen in allerlei complexe processen, dat het voor hen
moeilijk is om wijs te worden in de veelvoud van zingevende en humaniserende perspectieven
enerzijds en een steeds verder indringende overheid met steeds verder gaande processen als de
AWBZ registratie en tal van andere controle systemen.
Mijn stagewerkplekbegeleidster werkte met dat wat zich aandiende. Kunneman, zou kunnen
zeggen dat zij een vrouw is die elke keer weer zoekt naar wat er in de voorhanden zijnde
context aanwezig is (Kunneman, 2010, p. 31). Gerrie de Heer heeft dan ook een warm hart
voor normatieve professionalisering. In 2007 moest zij de beleidsdagen voor een
crisisinstelling organiseren. Het centrale thema op deze twee dagen was de presentietheorie
van Andries Baart. Normatieve professionaliteit kan zogezegd in het verlengde van de
presentietheorie gezien worden. En in het kader van haar Andragogische achtergrond heeft ze
onlangs nog een lezing van Harry Kunneman op geïnspireerde wijze mee mogen maken.
Kortom de verschillende spiegels van reflectie en de bekende complexiteit worden ook door
haar erkent. Toch maakt dit dat het niet een eenvoudige aangelegenheid is die ook de nodige
lastigheden met zich meebrengt. Kort gezegd kunnen we stellen dat de drie verschillende
kennismodi elk verschillende vormen van complexiteit kennen.

2.4 Modus 1: Dimensies van theoretische complexiteit
Kunneman verbindt modus 1 kennis aan het begrip ‘restricted complexity’, ontleend aan
Edgar Morin en later ook Paul Cilliers (Kunneman, 2010 p. 13). Modus 1 kennis, is zoals we
gezien hebben disciplinaire wetenschappelijke kennis. Om antwoorden te vinden in mijn
zoektocht is het nodig om verschillende vormen van modus 1 kennis verder te differentiëren.
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Dit verder differentiëren is wat mij betreft noodzakelijk omdat naast de versplintering van
kennis, inzichten en perspectieven er meer dingen zijn waar we rekening mee moeten houden.
Wat mij opgevallen is, is dat een kader, maar ook een theorie vaak richting geeft voor ons
handelen en dat daarbij vaak ook belangrijke andere dingen, genegeerd, ontkend, bestreden of
soms zelfs geridiculiseerd worden. Kortom, ik heb dit onderscheid nodig om de mate van het
probleem waar ik tegenaan gestuit ben in kaart te brengen en op basis daarvan een
vraagstelling te kunnen formuleren. De aspecten van modus 1 kennis die wat mij betreft
onderscheiden moeten worden zijn de niveaus van theorie, metatheorie en het niveau van
empirisch onderzoek. Daarbij is het zo dat de complexiteit binnen de vele verschillende
varianten van modus 1 kennis alleen verder toe zal nemen. Vooral wanneer we de stelling uit
Christian Davis’s boek: ‘Maps of Time: An introduction to Big History’ (Davis, 2004)
meenemen. Davis laat in dit boek zien dat het universum en het leven daarbinnen steeds
complexere vormen aanneemt. Simpel samengevat en in mijn eigen manier geïnterpreteerd,
zegt Davis dat er op een gegeven moment planeten, waaronder de aarde ontstaan. Langzaam
maar zeker ontstond er op deze aarde allerlei vormen van vegetatie. Daarna ontstonden
allerlei dieren en geleidelijk kwam ook de homo sapiens op het grote wereld toneel. Deze
homo sapiens gingen langzaam maar zeker dorpen ontwikkelen en weer later steden vormen
waarbij een steeds grotere vorm van differentiatie en specialisatie plaatsvond, al dan niet met
de hulp van wetenschappelijke beelden die we bijvoorbeeld bij Newton en Descartes terug
zien komen. Waarna een tijd komt met grote multinationals die in een aantal opzichten meer
invloed hebben dan sommige nationale overheden en waarnaast de postmoderne wereld en
haar complexe wereldbeeld zich aan ons opdringt. Deze lijn doordenken leidt ons tot de
conclusie dat de wereld behoorlijk complex is en dat deze in de komende periode
vermoedelijk nog wel even door zal gaan. Binnen de wetenschap zien we dan ook dat er nog
steeds meer wetenschappelijke disciplines en subdisciplines bij komen (Davis, 2004).
Ik laat nu eerst beknopt zien dat alleen modus 1 kennis in wezen al uiteenvalt in drie
verschillende niveaus van complexiteit.

De drie lagen methodologie
Wanneer we het over wetenschappelijke kennis hebben is het van belang een onderscheid in
drie niveaus van wetenschap aan te brengen. Dit onderscheid ontleen ik aan het eerdere werk
van Martin Hetebrij als wetenschapsmethodoloog (Hetebrij, 1988).
Hetebrij spreekt in zijn oudere werk over een zogenoemde drie lagen methodologie.
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De eerste is het metatheoretische niveau. Hetebrij zegt dat dit niveau veel aan bod komt op de
Universiteit voor Humanistiek. Het tweede niveau is het niveau van de zogenoemde research
programma’s. Deze research programma’s zijn een plek van consensus over methoden,
technieken en de gekozen wetenschappelijke stroming.
Het derde niveau is het niveau waar het feitelijke data onderzoek gedaan wordt. Dit is de door
Hetebrij genoemde empirische laag. Wanneer we een empirische cyclus willen
bewerkstelligen hebben we het voornamelijk over een wisselwerking tussen de tweede laag en
de derde laag.

Theoretische complexiteit
Wanneer ik daarna naar verschillende organisatie theorieën keek, viel het mij al snel op dat
deze theorieën voortdurend partiële waarheden aan dragen. Soms worden deze ‘waarheden’
als absoluut voorgedragen, soms lijken ze ruimte te bieden voor andere perspectieven. Ook
worden sommige andere perspectieven genegeerd, bestreden of zelfs geridiculiseerd. Het
overzicht en de samenhang tussen al deze verschillende organisatietheorieën is al helemaal
ver te zoeken. Immers, er worden niet veel pogingen ondernomen om naar de samenhang te
kijken.
Allerlei verschillende theorieën en andere visies op organisaties lijken daarbij vaak ook
slechts van één dimensie uit te gaan. Populaire visies gaan vaak uit van de persoonlijke
dimensie, waarbij systemen en ethiek geen plaats lijken te krijgen. Anderzijds lijken ethische
perspectieven, waaronder normatieve professionalisering, gedeeltelijk voorbij te gaan aan
bepaalde zaken van persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling is van groot belang
om normatief geladen zaken aan te kunnen pakken, maar ook is persoonlijke ontwikkeling
nodig, zo leert Kohlberg ons, om überhaupt een ethiek te hebben die voorbij gaat aan ons
eigen persoonlijke gewin. Kohlberg wijst er op dat er zoiets is als ethische
ontwikkelingsstadia (Wilber, 2005; 2009). Het gaat er bij deze ethische ontwikkelingsstadia
niet zo zeer over de zogenaamde ‘espoused theory’, maar eerder over de ‘theory in use’
(Tsoukas & Knudsen, 2003, p. 439-440, De Caluwe & Vermaak, 1990 p. 18). Deze ethische
ontwikkelingsstadia zijn uiteraard verbonden aan de algemene persoonlijke ontwikkeling.

Metatheoretische complexiteit
Wanneer ik de inhoudelijke theorieën en perspectieven tijdelijk even los liet, om mij te
verdiepen in metatheoretische vraagstukken, bleek het probleem nog veel breder en dieper te
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gaan. Welke theoretische stroming moeten we gebruiken wanneer we naar organisaties
kijken? De positivistische, interpretatieve, kritische en postmoderne stromingen bieden allen
een verschillend antwoord op deze vraag.
Een andere metatheoretische vraag is gericht op hoe wij nieuwe organisatietheorieën moeten
construeren. Metatheoretische gesprekken en de inzichten daarvan zijn ook aspecten die op de
achtergrond om aandacht vragen. Wat voor beleid moeten we hanteren wanneer we een
theorie of ander perspectief ontwikkelen, waar moeten deze perspectieven op gericht zijn, op
de wetenschap, op de praktijk, bruikbare kennis, ethiek en/of op waarden? En moeten we
universele theorieën creëren of hebben we nu juist context, cultuur en/of organisatiegebonden
theorieën nodig? Om als laatste dan nog de vraag te stellen; welke organisatietheorieën
hebben we voor de toekomst nodig? (Tsoukas & Knudsen, 2003).

Empirische complexiteit
Nadat ik verschillende vormen van complexiteit waar had genomen op het metatheoretisch en
theoretisch niveau ging ik mij dankzij de drie lagen methodologie van Hetebrij afvragen wat
voor vormen van complexiteit ik op empirisch niveau aan zou treffen. Het grove onderscheid
tussen sociale en natuurwetenschappelijke vormen van empirisch onderzoek is iets waar zeer
zeker rekening mee gehouden moet worden. Zelf heb ik bijvoorbeeld geen kennis van de
natuurwetenschappelijke kant van de wetenschap. Wel weet ik dat biologen, natuurkundigen
en chemici vaak veel moeite hebben om elkaars taal te spreken en elkaars beelden,
uitgangspunten en axioma’s goed te verstaan. Veel van de complexiteitsaspecten die te maken
hebben met het empirische sociale onderzoek hebben een sterke relatie met het theoretische
niveau. Voornamelijk het vertalen van empirische gegevens in wetenschappelijke taal is een
complexe aangelegenheid. En wanneer we het over sociaalwetenschappelijke kennis hebben,
is de vertaalslag naar organisatorische praktijken een waar constant rekening mee gehouden
moet worden. De taal binnen organisaties is een andere taal dan die in de academische wereld
gesproken wordt. De stap van empirie naar theorie houdt per definitie een reductie van
complexiteit in. Immers we willen hier data vertalen in kennis en concepten. Omgekeerd
moeten de ‘vakbroeders’ inhoudelijk overeenstemming krijgen om bijvoorbeeld
meetinstrumentaria te ontwikkelen om aspecten vanuit de empirie te kunnen meten.
Een belangrijke vraag is hierbij hoe we meetinstrumenten moeten maken om wat precies te
meten. De vervolg vraag is dan hoe we vervolgens onze data krijgen. Doen we dit via
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vragenlijsten of kijken we naar narratieven om daar een meer algemeen en specifiek antwoord
uit te genereren.
Wanneer ik als onderzoeker empirisch onderzoek doe heb ik een unieke manier van
interpretatie en beoordeling van mijn onderzoeksgegevens. En daarbij zoek ik naar unieke
verhalen en/of data van mijn respondenten. Door deze dubbele unieke insteek mis ik veel
aspecten. Reductie is dus een onvermijdelijke zaak. De vraag die hier in elke situatie
aanwezig is, is welke aspecten filteren we weg, welke aspecten zijn we ons niet van bewust en
welke oriëntatiepunten nemen we nu juist wel. Kortom bij empirisch onderzoek zal er in
iedere situatie een standaardisatie plaats moeten vinden om met onze onderzoeksmethode al
dan niet met gestandaardiseerde onderzoeksvragen te stellen. Daardoor is het onvermijdelijk
dat de variaties in verschillende antwoorden per definitie beperkt zullen worden. Letterlijk!
Je moet hierbij omschrijven wat je denkt te onderzoeken en vervolgens moet je aangeven en
weten hoe je dingen kunt waarnemen. Kijken we naar gedrag, zoals de behavioristen ons
voorhouden of kijken we naar cognitieve aspecten, of kijken we naar intenties? En wanneer
we narratieven gebruiken wat is dan het uitgangspunt? Geven narratieven de werkelijkheid
weer of construeren zij nu juist de werkelijkheid? We moeten dus theoretische oriëntaties
onderscheiden om vervolgens hier keuzes in te maken voor ons empirisch onderzoek. Maar
waar baseren we deze keuzes op? Op een overzicht van mogelijkheden? Of op de gangbare
richtingen binnen ons vakgebied? Staan we hier de complexiteit van verschillende
perspectieven toe met de daarbij horende bijkomstigheid van eventuele gefragmenteerde
hyperreflecties? Of hebben we een ander uitgangspunt? Gebruiken we voor ons empirisch
onderzoek dan kwalitatieve en/of kwantitatieve methoden?
Het mag duidelijk zijn dat het ondenkbaar is om hier de relatie met het theoretische niveau
weg te laten. Omgekeerd heeft de theorie en de metatheorie ook de empirische kant nodig,
willen we niet verzanden in eindeloze of zelfs oeverloze discussies op het niveau van welke
richtpunten en basisveronderstellingen we moeten nemen.

2.5 Modus 2: praktische complexiteit
Martin Hetebrij is iemand die volledig op de hoogte is van de complexiteit die zich voordoet
binnen de modus 1 variant. Hij heeft niet alleen zelf de theorie van de drie lagen
methodologie geïntroduceerd, maar heeft op basis van deze drie lagen methodologie zijn
eigen theorie ontwikkeld van het politieke handelen voor organisaties. Op het metaniveau
heeft hij de theorie van het communicatieve handelen van Jürgen Habermas genomen om
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deze vervolgens te conceptualiseren op het gebied van organisaties. In het latere werk van
Hetebrij is hij zijn concepten verder uit gaan kristalliseren. Dit uitkristalliseren is tot stand
gekomen via een zogenoemde empirische cyclus, tussen theorie (2e laag) en de empirie (3e
laag). Daarnaast heeft Hetebrij met zijn theorie en zijn concepten, in wisselwerking met
professionals gezocht naar humaniserende, dan wel collectieve vormen van politiek handelen.
Dit collectieve niveau noemt Hetebrij in zijn theorie: ‘het organiserend handelen’. Wanneer
deze impulsen uit het management komen noemt hij die activiteit ‘organiserend leiderschap’.
Wat Hetebrij hier doet is in feite een vorm van modus 2 kennis aan het uitwerken. Dit spel is
uitermate complex en wordt door Harry Kunneman dan ook niet voor niks gekoppeld aan het
begrip ‘general complexity’, afkomstig van Morin (Kunneman, 2010 p. 13).
Macht en communicatie komen als belangrijkste criteria samen in wat hij politiek handelen
voor organisaties noemt. Meerdere malen pleit Hetebrij er voor dat het van belang is om
transparante, effectieve en respectvolle vormen van politiek handelen te vinden (Hetebrij,
2000, 2005). Wanneer deze criteria en/of normen als focuspunt genomen worden zijn de
normen die doorgaans bij modus 2 kennis gelden goed vertegenwoordigd. De voornaamste
normen die bij een modus 2 kennisvariant horen, zijn volgens Kunneman macht en geld
(Kunneman, 2010, p. 7 & 17).
Hetebrij speelt het politiek spel slim en creatief. Hij gaat in op de criteria die bij modus 2
praktijken gelden. Op deze manier weet Hetebrij bij te dragen aan humanisering van
organisaties. Wanneer dit gebeurt worden de criteria die doorgaans bij modus 2 kennis van
groot belang zijn behartigd.
Ook Otto Scharmer is zich ten dele bewust van praktische complexiteit. Inhoudelijk heeft hij
het zelf ook over complexiteit. Wel blijft zijn theorie grotendeels hangen op het niveau van
modus 1 kennis. Hij mist zicht op modus 2 kennis en gedeeltelijk ook op aspecten van modus
3 kennis.
Maar zoals we eerder bij de nuancering van modus 2 kennis hebben kunnen zien, zijn we er
nog niet met het nuttige onderscheid van Hetebrij als methodoloog. Immers, op de werkvloer
hebben we niet alleen te maken met wetenschappelijke kennis, we hebben enerzijds ook te
maken met interdisciplinaire praktische kennis en anderzijds, existentiële en/of normatieve
kennisaspecten.
Hetebrij heeft, heel begrijpelijk, de keuze gemaakt om één metatheorie als uitgangspunt te
nemen. Na deze keuze en verdere uitwerking daarvan, is Hetebrij als organisatie-expert op het
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gebied van het politiek handelen, in essentie alleen de discussie aan gegaan met professionals.
Verdere wetenschappelijke discussies met andere wetenschappers zijn in zijn publicaties dan
ook niet naar voren gekomen. Bij Hetebrij zie ik de bewuste keuze om zich af te sluiten voor
allerlei andere wetenschappelijke inzichten en perspectieven. Wanneer, zoals in mijn geval,
Hetebrijs theorie van het politieke handelen breder getrokken wordt en verbonden wordt met
andere theorieën en andere kennismodi is het van belang om te zien wat er mist aan het kader
van Hetebrij. Hetebrij benoemt dat respect en transparantie belangrijke aspecten zijn voor het
politieke handelen. In die zin gaat hij al een heel stuk verder in het leveren van een bijdrage in
het humaniseren van organisaties, dan bijvoorbeeld Joep Schrijvers en zijn beruchte boek
‘Hoe word ik een rat’ (2002) dat doet. Toch zijn er meer waardevolle criteria en/of normen
die een expliciete plaats in organisaties zouden moeten krijgen. Hetebrijs verhaal lijkt er
opgericht te zijn om modus 2 kennis te accepteren en het begrip ‘macht’ ruim op te vatten
zodat macht zo netjes mogelijk gebruikt kan worden. Normatieve professionalisering leert ons
dat er meerdere aspecten gebruikt moeten worden in de context van modus 2 kennis. Dit zijn
precies de aspecten die onder modus 3 kennis vallen. Kortom we hebben een reflexieve vorm
van modus 2 kennis nodig die aangevuld wordt door modus 3 kennis.
De kracht in Hetebrijs kader ligt er in dat deze man één perspectief gekozen heeft en daar
verder mee werkt. Het was een duidelijk kader, dat bruikbaar is, werkzaam is en ook
daadwerkelijk kan bijdragen aan het humaniseren van organisaties. Maar toch pleit ik er voor
dat normatieve vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling een nadrukkelijkere plaats krijgt in
zijn theorie. Dit terwijl zijn kader van macht en politiek handelen zaken als zingeving,
persoonlijke ontwikkeling en ethische vraagstukken niet uitsluit. Het heeft vooralsnog nog
niet een plek in zijn theorie. Ook biedt de methode van Hetebrij ook niet heel veel
mogelijkheden om verschillende ‘reflexieve spiegels’ te hanteren. In de woorden van Adri
Smaling laat een strakke vorm van normativiteit niet de mogelijkheid om goed te kunnen
reflecteren over verschillende normatieve vraagstukken (Smaling in Jacobs e.a., 2008, p. 61).

2.6 Modus 3: complexiteit in bestaanskennis
Bij modus 3 kennis gaat het om existentiële en morele kennis. Modus 3 kennis gaat dus nog
verder dan slechts ethische complexiteit. Bewustwording van ethische complexiteit zoals we
bij een van Kunnemans artikelen (2010) tegen komen is een onderdeel van normatieve
professionalisering. Existentiële kennis en morele kennis zijn belangrijke facetten van de
persoonlijke en interpersoonlijke dimensie die bij de context van organisaties een
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nadrukkelijkere plaats zou moeten hebben. Echter deze twee kwaliteiten en richtpunten zijn
niet los te denken van andere aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Aspecten die ook mee
genomen moeten worden zijn psychologische, cognitieve, mentale, emotionele, lichamelijke
en desgewenst ook spirituele aspecten van iemand zijn persoonlijkheid en/of persoonlijke
ontwikkeling. Wanneer we dit niet doen, zullen we niet de nodige ruimte kunnen geven aan
modus 3 kennis. Het gaat hier over kennis omdat er leerprocessen verbonden zijn de
existentiële en morele dimensie in de context van organisaties. Modus 3 kennis zijn anders
dan modus 1 en modus 2 kennis. Modus 1 gaat wat mij betreft om wetenschappelijk kennis;
modus 2 gaat over organisatorische kennis; en modus 3 over menselijke en kwetsbare kennis.
Normatieve professionalisering, zoals we verder meer over zullen lezen, doet er goed aan om
de hele persoonlijke dimensie mee te nemen in het denken over organiseren en de context van
organisaties. Ofwel doorgaans wordt het begrip normatieve professionalisering en modus 3
kennis nog niet in haar volle complexiteit begrepen.
Toch is het nu al lastig om het hoofd boven water te houden. Als we bijvoorbeeld even kijken
naar reflectie als wezenlijk onderdeel van de persoonlijke dimensie zien we niet alleen dat
professionals, managers, directeuren, bedrijfsadviseurs en coaches te maken hebben met een
fenomeen waarbij we overstroomd worden door allerlei perspectieven op het gebied van
organiseren. Ook, studenten aan de UvH komen met vele van deze vraagstukken te kampen.
Ook zij krijgen, net als veel professionals, te maken met veel perspectieven over zingeving,
persoonlijke ontwikkeling en normatieve kwesties.
Op de UvH wordt je in een bepaald opzicht overspoeld door allerlei visies over allerlei
uiteenlopende zaken. We leren als studenten op de UvH over allerlei verschillende zaken en
vanuit verschillende perspectieven reflecteren op ons eigen handelen, onze emoties,
gedachten en onze unieke levenssituatie. Daarnaast worden er allerlei perspectieven
aangeboden om organisaties, groepen, onze cultuur, maatschappij en de samenleving en de
wereldverhoudingen kritisch te onderzoeken. Reflectie is een wezenlijk onderdeel van deze
kritische houding. Wanneer ik naar mijzelf en naar mijn medestudenten kijk is mijn
constatering dat velen hier moeite mee hebben. Velen lijken dit grote dilemma liever niet
onder ogen te willen zien. Het lijkt wel dat we de keuze hebben om ons voor een deel af te
sluiten van de postmoderne en complexe situatie waarbinnen we ons begeven, of dat we
gevangen zijn in een overmatige vorm van reflectie. We zijn op die manier bijzonder vaardig
geworden in reflectie en anderen te helpen met reflexieve processen. Echter het gevaar
hiervan is door Jan Hein Mooren, tijdens een gesprek dat ik met hem had, mooi verwoord in
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het begrip ‘hyperreflectie’. Harry Kunneman zei zelfs dat het hier gaat over ‘gefragmenteerde
hyperreflectie’. Dit is een kwaal die verlammend werkt, waarin mensen te veel reflecteren
vanuit een te grote veelvoud van perspectieven. Kritisch kijken en eindeloos reflecteren heeft
hierbij de overhand op het daadwerkelijke handelen. Daarbij is het reflecteren op zichzelf al
een chaotisch proces. Immers, het is niet duidelijk wanneer vanuit welk perspectief te moeten
reflecteren. Waarover gereflecteerd moet worden is dan ook nog eens dubieus.
Reflectievakken aan de UvH hebben mij bevestigd, naast talloze gesprekken met
medestudenten, dat velen daadwerkelijk leiden onder een fenomeen als ‘gefragmenteerde
hyperreflectie’. Opmerkelijk is dat ook mijn eerste stagewerkplekbegeleidster veel
reflecteerde en na een gesprek met mij het fenomeen van ‘gefragmenteerde hyperreflectie’
herkende. Mijn tweede stagewerkplekbegeleider koos voor één perspectief en staat daar
volledig voor. Hij kiest er ook duidelijk voor om niet de discussie aan te gaan met andere
wetenschappers.

Normatieve professionalisering
Normatieve professionalisering is om te beginnen niet hetzelfde als normatieve
professionaliteit. Normatieve professionaliteit is een descriptieve zaak, normatieve
professionalisering daarentegen is een proces en een reflexieve houding die rekening houdt
met verschillende vormen van complexiteit en de verschillende kennismodi. Normatieve
professionalisering is op die manier te veranderen en dus ook verder aan te leren. Normatieve
professionalisering is zoals gezegd de plek waarin de drie kennismodi samenkomen. Hier
begint het voor de afstudeerrichting KOIS interessant te worden. Normatieve
professionalisering is nu juist de plek waar het kunstmatige onderscheid tussen zingeving en
humanisering weer samenkomt. Normatieve professionalisering is ook de plek waar vele
criteria afkomstig uit persoonlijke overtuigingen, verschillende beroepsachtergronden,
organisatiesystemen, overheden, en allerlei niveaus van de politiek in contact met elkaar
kunnen komen (Van den Ende & Kunneman in Jacobs e.a., 2008. p. 85). Er zijn zogenoemde
horizontale en verticale vormen van normatieve professionaliteit, die allen van invloed zijn op
onze vormen van normatieve professionalisering. De horizontale vormen van normatieve
professionalisering zijn de vormen die in de dialoog tot stand komen. De verticale vormen
zijn de normen die bijvoorbeeld door de overheid en/of rechtbank vast gelegd zijn (Jacobs
e.a., 2008, p. 45).
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Voor normatieve professionalisering is het van belang dat de waarden die gebruikt worden
gearticuleerd worden en bewust gemaakt worden. Wanneer we hier over leren reflecteren
gebruiken we als het ware een spiegel om te kijken wat we precies doen. Zogezegd kan
normatieve professionalisering gezien worden als het hanteren van verschillende spiegels op
hetzelfde tijdstip (Jacobs e.a., 2008, p. 13).
De meeste professionals halen er eer uit om ‘goed werk’ te leveren. De cruciale vraag is wat
goed werk precies inhoudt. Eerder zagen we dat, wanneer een professional zijn werk goed wil
doen, dat hij dingen voor elkaar wil krijgen. Professionals die iets voor elkaar willen krijgen
moeten goed zijn in politiek handelen (Hetebrij, in Jacobs e.a., 2008, p. 270).
Vaak is het zo dat bij normatieve professionalisering verschillende perspectieven met elkaar
botsen. Het is belangrijk om als professional te weten wanneer je iets op grond waarvan doet
of nu juist niet doet. Daarvoor is het kunnen verwoorden van je eigen keuzes over welke
normen en criteria je op welk moment van je professionele handelen laat leiden een belangrijk
aspect van professioneel handelen.
Het professionele handelen, dus ook technische professionaliteit, is voor een groot gedeelte
het ‘doen’ van waarden (Jacobs e.a., 2008, p. 10). Veel van de normen die ons sturen zijn
vaak semibewust of helemaal onbewust en verborgen (tacit). Wat mensen zeggen klopt soms
en soms ook niet. Vaak heeft men het idee dat men handelt in navolging van bepaalde criteria,
normen, ideeën en of ideologieën, dit blijkt meestal niet te kloppen wanneer we naar de
praktijk kijken. Er is zogenoemd een verschil tussen onze ‘theory in use’ en onze ‘espoused
theory’ (Tenwolde, in Jacobs e.a., 2008, p. 283). Ofwel de onderliggende theorie die we
feitelijk in ons handelen gebruiken en de theorie die we bewust verwoorden en die rationeel
gezien ideaal zou zijn om te gebruiken in onze professies, verschilt bij vrijwel iedereen.
Het hebben van enerzijds een strakke ethiek kan er toe leiden dat we onze ‘theory in use’ niet
meer objectief onderzoeken, anderzijds kan dit er ook toe leiden dat we meerdere spiegels
en/of perspectieven niet volledig toe laten.
Het is belangrijk om te weten bij welke kantelmomenten we andere normen de voorkeur
willen geven en dat we hierbij ‘de plekken der moeite’ kunnen onderzoeken bij zowel onze
persoonlijke schaduwzijde, de schaduwdynamieken waarin we terecht komen en de belangen
die vanuit de organisatie en de maatschappij op ons afkomen.
Overigens moet er tot slot opgemerkt worden dat de aandacht van normatieve professionaliteit
verplaatst moet worden naar normatieve professionalisering (Jacobs e.a., 2008, p. 7). Dit
vanwege de reden dat het in feite om een nooit eindigend proces gaat dat steeds verbeterd kan
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worden. En dat normatieve professionaliteit een descriptief begrip is en normatieve
professionalisering een voortgaande reflectie in houdt. Normatieve professionalisering, in
tegenstelling tot normatieve professionaliteit, geeft wel ruimte voor verandering en duidt ook
op een proces dat aangeleerd kan worden.
Kunneman heeft ook wel gezegd dat normatieve professionalisering de plek van complexiteit
bij uitstek is. Het onderscheid van Morin, waarin Cilliers hem in volgt, tussen restricted
complexity en general complexity, laat zien dat normatieve professionalisering een hoge mate
van complexiteit kent, en zo dus gekenmerkt wordt door de zogenaamde general complexity.
Dat de zaken voor een professional complex zijn is dan ook evident. De complexiteit waar
een professional mee te maken heeft valt, zoals we gezien hebben, onder te verdelen in de drie
verschillende kennismodi.

Noodzaak verkennen van nieuwe wegen
Al met al maken deze metatheorieën en de toenemende vormen van complexiteit het allemaal
nog complexer en leidt dit er toe dat er nog minder samenhang te vinden is. Toch zijn deze
samenhangende kaders nodig aangezien zowel de metatheorieën als ook de gewone theorieën
en handelingskaders richtinggevers voor ons handelen kunnen zijn en in feite vaak ook zijn.
Zij kunnen als het ware landkaarten zijn die ons de richting kunnen wijzen en ons kunnen
helpen om door bepaalde gebieden heen te komen. Bijvoorbeeld door de zogenoemde plekken
der moeite. Helaas, echter, is er vaak een enorme kloof tussen theorie en praktijk. Een
organisatie waar ik eens werkte hing een treffende spreuk waar iedereen, met reden, om kon
lachten. Er hing: ‘Theorie, is als men alles weet, en niets klopt. Praktijk, is als alles
functioneert en niemand weet waarom. In dit bedrijf zijn theorie en praktijk verenigd: niets
klopt en niemand weet waarom’. Het is voor mij begrijpelijk waarom er zo om deze
‘tegelwijsheid’ gelachen moest worden. De mensen van de praktijk hadden hun hoop niet
alleen in wetenschappelijke kaders verloren, ze hadden ook de hoop verloren in het
topmanagement, die precies meende te weten hoe het er in de praktijk aan toe ging, dat terwijl
ze er te ver bij vandaan stonden. Wierdsma (1999), Homan (2006) en De Caluwe & Vermaak
(1999) laten methoden van organiseren zien die veel minder geleid worden door topdown
benaderingen. Ze laten zien dat veel bedrijfsveranderingen nu juist bottum up plaats vinden.
De kloof met het topmanagement en de bedrijfsvoering is dus ook een harde realiteit waar we
onszelf mee geconfronteerd zien.
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We leven in een echte wereld met echte (sociale) problemen binnen onze maatschappij en
onze organisaties. Wetenschappelijke perspectieven worden als het ware in een ivoren toren
uitgedacht, maar moeten hierdoor wel de consequentie dragen dat zij voor de praktijk vaak
niet of niet volledig werkzaam zijn. Er word populair gezegd geen rekening gehouden met cocreatie, zelforganisatie en/of emergentie.
Wel is er, diep onder het cynisme, een behoefte naar werkelijke verbetering. Enkelingen
hebben nog wel de hoop om samenhangende en verbindende kaders te vinden omdat zij niet
alleen de koers kunnen bepalen voor ons handelen, ze kunnen ook een springplank zijn voor
nog betere kaders, óf nu juist een van de kaders waar we ons tegen af moeten zetten. Op die
manier kunnen de wetenschappelijke, maatschappelijke en organisatorische discours verdere
impulsen krijgen in de verheldering van deze prangende vragen en zoekrichtingen. Deze
discours kunnen vervolgens impulsen en inspiratiepuntjes bieden voor onze werkzaamheden
als professionals, managers en adviseurs.
Het is dus van belang om te onderzoeken of samenhangende kaders werkzaam zijn en in staat
zijn om een vruchtbare koppeling te kunnen maken met de praktijk. Een koppeling die niet
alleen theoretisch werkt, recht doet aan belangrijke of zelfs noodzakelijk elementen, maar ook
een koppeling die werkzaam is voor de praktijk. Deze koppeling moet werkzaam zijn voor
zowel de wisselwerking theorie/kader enerzijds en de praktijk van organisaties anderzijds
alsook tussen het (top)managent en de werkvloer.
Zoals we eerder hebben kunnen zien is er enerzijds op theoretisch, professioneel en
persoonlijk gebied een grote verwarring, strijd of hier en daar zelfs moedeloosheid ontstaan.
Het besef van allerlei verschillende perspectieven op allerlei verschillende niveaus en thema’s
lijkt er toe te leiden dat al deze perspectieven in feite zeggen dat alles kan en dat alles mag.
Hier gaat deze grote complexiteit natuurlijk wringen. Door deze amorele en soms zelfs
immorele houding te neutraliseren, moeten ook morele en existentiële perspectieven een
nadrukkelijkere en gefundeerde plaats krijgen.
Anderzijds zien we in allerlei organisatietheorieën en allerlei populaire leiderschapsboeken
een andere beweging. Een van die aspecten die langzaam maar zeker steeds vaker een plek
krijgt in het discours van onze organisaties is het brede spectrum van de persoonlijke
dimensie. Bekende werken zoals, ‘Dienend Leiderschap’ (Greanleaf, 1977), ‘Charismatisch
Leiderschap’, (Conger in Al-Suwaidi, e.a., 2002) ‘Persoonlijk Leiderschap’ (Veenbaas &
Weisvelt, 1997), ‘Synchronisch Leiderschap’ (Jaworksi, 2000) en tal van andere publicaties
laten zien dat de persoonlijke dimensie steeds vaker gekoppeld wordt aan allerlei
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leiderschapsideeën. Deze persoonlijke dimensie wordt niet vaak gekoppeld in het
samenwerken met anderen, maar word meer gezocht in het ontwikkelen van jezelf (als leider)
en dat de mensen waar je leiding aan geeft geïnspireerd en/of gediend moeten worden.
Iemand die de koppeling wel legt in het werken met groepen en iemand die een eigen taalspel
gecreëerd heeft over de persoonlijke dimensie is Otto Scharmer. Scharmer heeft de
persoonlijke dimensie weten te koppelen aan Peter Senge zijn theorie over groepswerken
(Senge, 1990) binnen organisaties.

Wilber als legitiem perspectief
Voor ik verder in ga op het werk van Otto Scharmer, wil ik nog even terug naar het belang
van het induceren van het werk van Ken Wilber.
Het onderscheid tussen de drie verschillende kennismodi heeft laten zien dat er veel dingen
voortvloeien uit de keuzes die in het praktische en interdisciplinaire handelen (modus 2)
genomen worden. Een echte keuze kan het natuurlijk alleen heten, wanneer er alternatieven
afgewogen kunnen worden. Wanneer modus 2 kennis niet door modus 3 kennis gevoed wordt,
hebben we te maken met niet reflectieve vormen van modus 2 waarbij krachtenvelden als
macht en geld de sturende normen zijn. Het is van belang om voeding en fundering uit modus
3 kennis te halen. Laten we terug gaan naar Wilber en kijken in hoeverre hij bruikbare
handvatten kan geven.
Wilber lijkt op het eerste gezicht voor het persoonlijke gebied een legitiem perspectief te zijn.
Echter het is de vraag of het perspectief van Wilber bruikbaar is om tot ‘goed handelen’
binnen en voor organisaties, te kunnen komen. De vraag is of Wilber handvatten biedt om er
voor te zorgen dat zowel excellentie als normatieve en zingevende aspecten een plek kunnen
krijgen voor het kijken naar organisaties.
De inzichten van de drie verschillende kennismodi hebben implicaties wanneer wij Wilber
willen gebruiken als perspectief op organiseren. Immers, Wilber voldeed als kader voor het
persoonlijke domein, en dan op zijn minst voor mijn persoonlijke leven. Toch lijkt hij door
velen op voorhand afgeschreven te zijn. Ik vraag mij af of dit wel terecht is. Bekend is dat
Wilber niet echt de discussie op heeft gezocht met de wetenschappelijke wereld, noch dat veel
wetenschappers echt op zijn werk zijn ingegaan. Zelden worden er facetten van Wilbers werk
besproken door mensen uit de wetenschappelijke wereld. Mijns inziens omdat het voor een
deel bij Wilber nu juist gaat om de modus 3 aspecten, die vooralsnog niet erg serieus
genomen werden door de wetenschappelijke wereld. Opmerkelijk is dat wetenschappers in
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toenemende mate in moeten gaan op de ethische dimensie van hun onderzoek. In dat opzicht
lijkt het mij juist ‘nu’ van belang om het werk van Ken Wilber eens nauwkeuriger te
onderzoeken. Immers wanneer het gaat om goed handelen voor organisaties is Wilber wel een
persoon die het persoonlijke, het interpersoonlijke domein en de wetenschap in relatie met
elkaar brengt.
Wilber lijkt mij niet alleen een legitiem kader om te onderzoeken, het lijkt in groeiende mate
ook nodig om verschillende wegen te verkennen. Wilber biedt een methode die in eerste
instantie een manier van kijken inhoudt die om kan gaan met een grote vorm van
complexiteit, zoals we die bij normatieve professionalisering terug zien komen. Ook geeft
Wilber nog meer ruimte voor persoonlijke binnenwerelden, dan we bij het denken over
normatieve professionalisering tegen komen.
We hebben mijns inziens nieuwe verbindende kaders nodig om het hoofd te kunnen bieden,
zowel op persoonlijk, organisatorisch en wellicht zelfs op mondiaal niveau. Het is zinvol en
wetenschappelijk nuttig om Wilbers kader hierbij te onderzoeken. Immers Wilber zegt niet te
doen aan reductie van subjectieve en intersubjectieve domeinen. Dit gebeurt volgens hem wel
bij bijvoorbeeld de systeem- en netwerktheorieën (Laszlo, 1972, 2004, 2005, 2006, Barabársi,
2002), de complexiteitstheorieën (Cilliers, 1998, Morin, 2008), holistische theorieën. Ook bij
de ‘nieuwe’ holistische theorieën die holografisch genoemd worden vallen hier volgens
Wilber onder (Bohm, 1980 en voor een deel Morgan, 1986). Maar vooral de theorieën die de
‘mystieke diepgang’ gelijk willen stellen met een ‘holografische theorie’, is wat Wilber
betreft de gevaarlijkste manier van reductionisme die er te vinden is (Wilber, [red], 1982).
Wilber noemt deze vorm van reductie ‘subtiel reductionisme’. Wilber is dan ook de enige
criticus in het door hem geredigeerde boek: ‘The Holographic Paradigm, and other paradoxes’
(Wilber [red], 1982).
De hiervoor genoemde theorieën zijn in die zin nog steeds reductionistisch bezig. Immers, zij
hebben geen expliciete ruimte voor persoonlijke binnenwerelden en intersubjectieve
dimensies. Deze aspecten hebben andere benaderingen nodig, waaronder
communicatietheorieën, ethische visies zoals normatieve professionaliteit, theorieën over
zingeving maar ook zaken als de fenomenologie en de hermeneutiek horen hier een plaats te
krijgen. Ervaring en interpretatie krijg je niet uit een theorie, zoals Wilber ons wil laten zien.
Om goed te kunnen interpreteren en ervaringsdeskundige te worden hebben we de praktijk
nodig.
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Wanneer het integrale perspectief van Ken Wilber bestudeerd wordt lijkt het op het eerste
gezicht wel een samenhangend kader te zijn die recht doet aan de complexiteit,
postmoderniteit en binnen- en tussenwerelden.

Wilber & Scharmer
De vraag die Wilbers perspectief oproept is of deze theorie alles verbindt wat volgens mij van
(groot) belang is voor het kijken en werken met organisaties en hoe ver hij ons met zijn kader
kan helpen in het humaniseren van organisaties. Hiervoor zal Wilber eerst uitgelegd moeten
worden en daarna vanuit verschillende, belangrijke perspectieven onderzocht en kritisch tegen
het daglicht gehouden moeten worden. Maar een praktisch bezwaar vanuit KOIS, op het werk
van Wilber is er in te vinden dat hij geen publicaties heeft over organisaties, organiseren en
organisatiekunde. Toch is het van belang dat deze koppeling aanwezig is. Vandaar dat ik een
andere denker wil introduceren, die overigens al wel genoemd is. Een denker die wel de
persoonlijke dimensie met het organisatorische probeert te verbinden en iemand die binnen de
kringen van de organisatiewetenschappen steeds vaker genoemd word, is Otto Scharmer. Otto
Scharmer is met zijn Theory U sterk beïnvloed door de populaire leiderschapsgoeroes Joseph
Jaworski en Peter Senge. Samen met Betty Sue Flowers hebben ze met hun vieren het boek:
‘Presence’ uitgebracht. Daarna is Scharmer verder gegaan met Theory U en heeft dit in zijn
eigen gelijknamig boek verder uitgewerkt.
Opmerkelijk is dat Scharmer een wetenschapper is die wel gebruik maakt van Wilber en dus
de koppeling tussen Wilber en organisaties weet te leggen. Scharmer claimt dat zijn Theory U
integraal is. Vanuit Wilbers kader is dat wat mij betreft de vraag nog maar. Wilbers kader kan
dienen om als kritische toetssteen voor Scharmers Theory U te fungeren.
Wilber kan verdere invulling geven aan de persoonlijke dimensie. Deze persoonlijke dimensie
is van groot belang binnen het kader van normatieve professionalisering. De afstudeerrichting
KOIS aan de Universiteit voor Humanistiek doet hier te weinig mee. Vooral voor het concept
‘normatieve professionalisering’ is deze persoonlijke dimensie een belangrijk aspect wat
verder in kaart gebracht moet worden.
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2.7 Doelstelling
Het belang van dit onderzoek is dat het begrip normatieve professionalisering zoals dat binnen
de afstudeerrichting KOIS gebruikt wordt, verder bruikbaar gemaakt moet worden voor de
praktijk van organisaties en het verder organiseren en in feite humaniseren van deze
organisaties. Meer zicht op en een erkenning van complexiteit is nodig in het denken en
handelen binnen en buiten de context van organisaties en het organiseren daarvan. Ook is het
belangrijk dat deze perspectieven in samenhang en verbinding tot elkaar komen.
Gefragmenteerde hyperreflectie is een gegeven dat anders gemakkelijk de overhand kan
krijgen.
Het doel in deze scriptie is om dit spanningsveld te onderzoeken via het kader van Ken
Wilber, de organisatietheorie van Otto Scharmer, genaamd ‘Theory U’ én het politieke
handelen van Martin Hetebrij. Het doel hiervan is verdere samenhang te krijgen binnen het
discours van normatieve professionalisering. Normatieve professionalisering zoals het bij
Kunneman (2005, 2009 & 2010) en in Jacobs e.a. (2008) geformuleerd is, gaat grotendeels
over de context van organisaties en het omgaan met verschillende belangen van verschillende
stakeholders. Het woord ‘existentiële kennis’ wordt door deze auteurs vaak gebruikt, maar
wordt verder niet ingevuld. Daarbij maakt het lezen van met name Wilber helder dat
existentiële kennis slechts één aspect is van iemand zijn of haar persoonlijke leven en daarbij
horende persoonlijke ontwikkeling. Want ook de niet genoemde aspecten van iemands
persoonlijke context spelen op de achtergrond mee in de complexiteit van de drie kennismodi
die we bij normatieve professionalisering tegen komen. Het doel is dus niet om op de eerste
plaats existentiële kennis verder te specificeren, maar eerder deze existentiële kennis te
situeren in het integrale of op zijn minst meer samenhangend kader, of zoals Ken Wilber zou
zeggen ‘map’ van persoonlijke ontwikkeling.
Wilber brengt samenhang in wat hij het totale spectrum van persoonlijke ontwikkeling noemt.
Of het ook zo is dat Wilber het over de juiste zaken heeft blijft uiteraard nog maar de vraag.
Wat wel staat is dat hij veel samenhang en veel aspecten van persoonlijke ontwikkeling
samen weet te brengen in wat hij een ‘integraal kader noemt’. Scharmer aan de andere kant
schrijft in zijn ‘Theory U’ hoe een leider in een bepaalde bewustzijnsstaat kan komen en hoe
er vanuit deze ‘mindfullness of staat van presencing’ op humanere wijze tot ‘co-creatie’
gekomen kan worden. Het achterliggende doel van Scharmer lijkt er in de eerste plaats uit te
bestaan dat hij de werknemers wil inspireren, bezielen en/of motiveren.
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Zelf maakt Scharmer gebruik van Wilbers kader en claimt hij ook zelf integraal te zijn.
Scharmer maakt met zijn ‘Theory U’ ook een verbinding tot stand met de persoonlijke kant
van leiders en het organiseren van mensen en organisaties. Kort gezegd mist Theory U een
visie op intersubjectieve aspecten, zoals we die bij het kader van normatieve
professionalisering en bij Ken Wilber tegenkomen. Wilber op zijn beurt mist een koppeling
met organisaties, welke voor het kader van normatieve professionalisering een vereiste
koppeling is. Beiden missen een krachtig perspectief op macht welke, zoals eerder gezegd,
wel terug te vinden is bij Martin Hetebrij. Het doel kan dan tweeledig samen worden gevat in
het concreter maken van het formele conceptuele kader van normatieve professionalisering
enerzijds en normatieve professionalisering vollediger te maken door meer ruimte te bieden
voor verschillende aspecten van persoonlijke ontwikkeling, en dan voornamelijk in de context
van organisaties anderzijds. Daarbij is het van belang dat er meer ruimte komt voor erkenning
in plaats van reductie van complexiteit enerzijds en het kunnen hanteren van deze
gefragmenteerde hyperreflectie daarop anderzijds.
De koppeling van de drie kennismodi in het domein van normatieve professionalisering, ligt
in elke organisatorische context weer anders. In elke organisatorische context zijn alle
kennisinhouden van de drie kennismodi impliciet en/of potentieel aanwezig. Hiervoor is het
belangrijk om samenhangende en meer omvattende kaders te vinden.

2.8 Vraagstelling
Mijn vraag speelt zich af binnen het concept van normatieve professionalisering waarin de
drie verschillende kennismodi bij elkaar komen.
Hoe kan de theorievorming rond normatieve professionalisering, en de uitwerking daarvan,
versterkt worden via een kritische confrontatie tussen Theory U, het integrale concept van
Ken Wilber en het politieke handelen van Martin Hetebrij?
1. Voor het begrip normatieve professionalisering maak ik hoofdzakelijk gebruik van Jacobs
e.a. (2008) en Kunneman (2005, 2009 & 2010).
2. Onder ‘de uitwerking van’ bedoel ik enerzijds een verdere concretisering van het formeel
conceptueel kader wat er bij o.a. Jacobs en Kunneman ligt en anderzijds een verdere
opruiming van normatieve professionalisering, zodat belangrijke aspecten van persoonlijke
ontwikkeling, die vooralsnog niet genoemd zijn door Jacobs, Kunneman en anderen, een
plaats kunnen krijgen binnen het kader van normatieve professionalisering.
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Afsluiting
Na de analyse met Scharmer, Wilber en Hetebrij wil ik als illustratie nog eens naar mijn
ervaringen van mijn stages en organisatie onderzoek kijken. Hiernaast heb ik ook narratieven
en casussen verzameld die hier goed voor gebruikt kunnen worden. Bij deze illustratie zou er
gekeken moeten worden naar de verhouding tussen het kader, de theorie en de praktijk. En of
je met de kaders van Scharmer, Wilber en Hetebrij aan de slag zou kunnen. Daarna zou ik met
deze inzichten pas een interventie in de bestaande organisatiekaders of zelfs
organisatietheorieën kunnen proberen te initiëren. Immers de praktijk of het praktische
handelen is de toets om te kijken of het een lukkende combinatie geworden is.
Pas dan kunnen we in mijn ogen vaststellen of deze verbindende (meta)theorieën en/of
kaders de nodige en nuttige perspectieven weten te verbinden die in deze scriptie genoemd
zijn.
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3. Scharmer

3.1 Inleiding: ‘Presence’ en ‘Theory- U’
Presence
Otto Scharmer heeft twee aan elkaar gerelateerde boeken geschreven die ik in het kader van
deze scriptie toelichten. Het eerste boek is het boek ‘Presence’ wat samen met Peter Senge,
Joseph Jaworski en Betty Sue Flowers geschreven is. Dit boek is in dialoog vorm tot stand
gekomen. De vier auteurs kwamen eens in de zoveel tijd samen om 150 interviews met onder
andere, Brian Arthur en Francisca Varela, in de theorie van Presensing verder uit te werken.
In een eerder stadium had Jawoski ook al gesprekken met onder andere David Bohm gehad
(Jaworski, 1998). De persoonlijke of spirituele dimensie is een aspect dat in deze interviews
sterk naar voren kwam: “… A number of scientists we interviewed have very serious spiritual
practices that they regard as integral to their science (Senge, Scharmer, Jaworksi & Flowers,
2004, p. 39). for me, this connection between inner work and outer work is one of the most
important findings from the interviews” (Abide, p. 39).
Tijdens de gesprekken met de mede auteurs sprak Scharmer al over ‘Theory U’. ‘Presencing’
is op te vatten als het hart van deze Theory U. Dit punt is visueel aan te wijzen onder aan het
symbool van de “U”. (zie bijvoorbeeld afbeelding 1.2).
De vier auteurs van het boek ‘Presence’ hebben elk een centraal punt, welke ook terug te
vinden in hun vorige publicaties. Peter Senge is een bekende auteur die met zijn boek The
Fifth Discipline (Senge, 1990) in gaat op groepswerk en hoe het werk van groepen een
synergetische werking kan hebben. Synergie wordt dan opgevat als het geheel is meer dan de
som der delen.
Betty Sue Flowers is bekend geworden met haar gesprekken over ‘The power of Myth’
waarbij zij gebruik maakte van interviews met Bill Moyers en Joseph Cambell. Cambell is
een bekende auteur van het onder andere het boek ‘The Heroes Journey’. Ook Flowers is sterk
beïnvloed door Carl Jung zijn theorie over het collectieve onbewuste en diens archetypen.
Jaworski liet in zijn boek ook al zien dat hij diepe interesse in Cambell en Jung had.
Vooral Jaworski, zoals ook te zien was in zijn boek: ‘Synchroniciteit: De innerlijke weg naar
leiderschap’ (Jaworski, 1998) is sterk beïnvloed door David Bohm. Bohm was de
natuurkundige die het bekende en Nobelprijswinnende boek: Wholeness and the Implicate
Order (Bohm, 1980) geschreven had.
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Het voornaamste dat Jaworski van Bohm geleerd heeft in de gesprekken met hem is; het
denken in ongebroken gehelen; de notie van de ‘impliciete orde’ en de ‘geëxpliciteerde
manifeste werkelijkheid’; en Bohm zijn concept van ‘dialoging’.
Scharmer lijkt de grote man te zijn die al deze werken weet te integreren in zijn Theory U.
De auteurs van het boek ‘Presence’, omschrijven presensing als het voorkomen uit de
woorden ‘presence’ en ‘sensing’. Deze staat stellen ze gelijk met mindfulness zoals ze dat bij
John Kabbat Zinn tegen komen. In ‘Presencing, zeggen de auteurs: ‘This Mindfulness makes it
possible to see connection that may not have been visible before’. En later: ‘Kabat-Zinn’s
distinction between the concentration and mindfulness levels of meditation corresponds
closely to the distinction between suspension and redirection. In particular, mindfulness
explores the possibility of dropping “underneath our conventional and highly conditioned
way of seeing that separates and refines a subject and object.” (Senge e.a., p. 50- 51).

Theory U
Scharmer zegt in het dankwoord van zijn boek Theory U dat hij Ken Wilber veel dank
schuldig is. Scharmer zegt: “Ken Wilber, who made me aware of the distinction between
states of consciousness and developmental stages and who suggested that the different levels
of the U coincide with different states of consciousness that he has found across all cultures
and wisdom traditions” (xxi).
Paradoxaal kunnen we vanuit de bewustzijnsstaat van ‘presencing’, contact maken met onze
hoogst mogelijke toekomst. Om zo leren hoe we deze potentiële werkelijkheid actueel kunnen
maken.
Theory U en Presencing hebben sterk te maken hebben met het ‘nu’ en het ‘zijn’. Ook zijn
deze gerelateerde werken sterk verbonden met de toekomst, of met een mogelijke potentiële
toekomst.
Waar Scharmer voor pleit is dus dat we nu juist leren van de toekomst. De subtitel van Theory
U is dan ook niet voor niks “Leading from the Future as It Emerges”. Senge legt in het
voorwoord van Theory U uit dat er op verschillende manieren geleerd kan worden. Vrijwel
elke theorie over het leren is gebaseerd op het leren van het verleden (Scharmer, 2009, p. xii).
Scharmer gaat verder door te zeggen dat er drie antwoorden te vinden zijn op de wereldwijde
crisis waarin we zitten: “1. Retro movement activists. 2. Defenders of the status quo 3.
Advocates of individual and collective transformational change” (Ibidem, p. xii).
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Alleen de derde methode is gericht op het leren van een mogelijke toekomst en daardoor een
die volgens Scharmer meer verbonden is met het geheel (impliciete orde van Bohm, in plaats
van alleen geëxpliciteerde werkelijkheid) en daardoor de enige benadering waar hij voor staat.
Hij zegt dan ook letterlijk: “In order to rise to the occasion, leaders often have to learn how to
operate from the highest possible future, rather than being stuck in the patterns of our past
experiences” (Ibidem p. 5).
Scharmer zei in het boek ‘Presence’: “It’s almost as if we’re living in a split world, …”
(Ibidem, p. 215).
In Theory U zegt hij: “The real battle in the world today is not among civilizations or
cultures but among different evolutionary futures that are possible for us and our species
right now. What is at stake is nothing less than the choice of who we are, who we want to be,
and where we want to take the world we live in. The real question, then is “What are we here
for?” (Ibidem, p. 20).
Dat deze strijd plaats vind wordt in een later stadium helder. Althans een facet daarvan.
Scharmer gaat dan kort in op het boek Confessions of an Economic Hitman. In dit boek
verteld John Perkins hoe hij als insider van de ‘global economic institutions’ onderdeel was
van een harde kern van mensen die slinkse methodes had om allerlei derde en tweede
wereldlanden te manipuleren om uiteindelijk nog meer geld en macht te verwerven
(Scharmer, 2009, p. 86 & Perkins, 2005). Perkins beschrijft daar hoe zijn werk er op gericht
was om valse berekeningen te maken als econoom en zo de overheden van verschillende
landen te overtuigen om investeringen te doen in allerlei vooral ‘power plants’. Perkins wist
op voorhand wat het echte plan was, namelijk deze landen verder uitbuiten en doormiddel van
renteheffingen dit land in financieel opzicht machteloos te maken zodat er invloed op het
nationale beleid gevoerd kon worden. De enigen die daar in financieel opzicht op vooruit
gingen waren een aantal grote corporaties in de VS. Nu kunnen we sceptisch zijn over de
waarheid van Perkins verhaal. Maar wat Scharmer wel doet is laten zien hoe in sommige
gevallen de kapitalistische uitbuitingsmechanismen zich naar het niveau van multinationals
vertalen.
Later zegt Scharmer: “The difference between them is that the First one – the forces of
fundamentalism, manipulation, and destruction – Works by decreasing the degrees of freedom
for the people involved. … By contrast, the other set of forces at work increase freedom by
shifting the inner place of operating and showing people additional ways to attend and
respond to situations at hand (Scharmer, 2009, p. 443- 444). Theory U is een voorbeeld van
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een methode die tegenwicht tegen het eerste kamp kan bieden. Al met al wil Scharmer een
archimedisch punt vinden waarmee hij met minimale inzet maximale resultaten wil bereiken.
Scharmer heeft dit gevonden in zijn eigen Theory U.
In de praktijk zijn de twee boeken sterk aan elkaar gerelateerd en onderstrepen ze elkaar. Ik
zal het veel kleinere boek Presencing verder alleen als illustratie gebruiken om waar nodig
Theory U uit te leggen.
In Theory U, claimt Scharmer dat ‘presening’ de blinde vlek is waar in het denken over
organisaties onvoldoende rekening mee is gehouden. Dit is het niveau waar nieuwe dingen uit
ontstaan. Je kunt dus naar het niveau van de ‘dingen’, het ‘proces’ of de plaats van ‘waaruit’
iets ontstaat kijken (p. 6) Deze verschillende focuspunten worden in de volgende afbeelding
weergegeven.

Results They Produce
↑
Processes they Use
↑
Sources From Which leaders operate (Blank Canvas)
↑
Afbeelding 1. Three point of focus in the U Process

Het gaat hierbij om het bewerkstelligen van een beweging van de buitenkant van organisaties
zoals de systeemwereld van Habermas naar de binnenkant, of leefwereld van Habermas
(Ibidem, p. 97). Verder op leg ik meer uit over de zogenoemde blinde vlekken.
Om Theory U goed te begrijpen is het van belang om het beeld visueel te laten zien.
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Afbeelding 2. The U proces

Zoals deze afbeelding laat zien zijn er zeven cruciale stappen in het ‘U proces’. De eerste vier
stappen staan voor een proces van steeds grotere diepgang. Bij de vierde plaats zijn we bij het
punt van ‘presencing’ aangekomen, we zijn dan precies bij het ‘Self’, of anders gezegd het
authentieke zelf. Dit woord wordt met een hoofdletter geschreven om aan te geven dat het
verwijst naar een spirituele kern van de mens die niet alleen een kern is, maar feitelijk
verbonden is met het of een groter geheel. Scharmer zegt: “Finally, investigating the spiritual
question at this deeper level leads to perhaps the most significant clash: the clash between
self and Self” (Ibdem, p. 100). Dit Zelf is het diepste aspect van wie we in de kern zijn, het is
tevens de diepste innerlijke plek die we in onszelf kunnen vinden.
Dit grotere zelf is denk ik het best te begrijpen door Bohm’s concept van het ongebroken
geheel. Ons innerlijke zelf is paradoxaal een geheel met al dat is. Scharmer zegt dat het voor
veranderingstrajecten zo is dat het van belang is om contact te maken met het grotere geheel.
Dit doen we doormiddel van bewustzijn te verleggen en daarmee ook te verdiepen. Wat er bij
het proces van de “U” gebeurd is dat we dan van ons ‘kleine zelf’, naar ons ‘grote Zelf’ gaan.
Later zegt hij: “… My thinking about social fields starts exactly at that point: that [social]
fields are the grounding condition, the living soil, from which grows that which only later
becomes visible to the eye” (Ibidem, p. 8-9). Deze werelden komen overeen met de
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geëxpliciteerde werkelijkheden en de impliciete orde zoals we die bij David Bohm tegen
komen (Bohm, 1980).

3.2 Essenties van Theory U
3 Intelligenties inzetten als tools
In afbeelding 1.2 zien we drie termen staan die overigen ook op de voorkant van het boek
staan. Deze termen zijn: ‘Open Mind’, ‘Open Heart’ en ‘Open Wil’. Deze drie termen
verwijzen naar de drie ‘instrumenten’ die we hebben en die we moeten gebruiken bij het ‘U
proces’ (Scharmer, 2009, p. 40). De ‘open mind’ is gerelateerd met het IQ, ‘open heart’ staat
in verband met het concept van emotionele intelligentie (EQ) zoals dat bij Daniel Coleman
terug te vinden is. Scharmer voegt hier de ‘open will’ aan toe. Hij heeft het hier niet over de
kleine wil die met het persoonlijke ego te maken heeft, maar meer met de wil van het
ongebroken geheel zoals we dat bij David Bohm tegen kwamen. Dit noemt Scharmer, naast
de IQ en de EQ de SQ (spirituele intelligentie) (Ibidem, p. 40).

Diepgang in het U proces
Het ‘U proces’ kan ook minder diep maar heeft dan ook minder goede resultaten. Er zijn
zogezegd ook oppervlakkige U’s te maken. Dit is het beste te illustreren aan de hand van een
afbeelding afkomstig uit ‘Presensing’ (Senge, e.a., 2005, p.10-11).
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Afbeelding 3 Deeper Levels of Learning

Deze afbeelding is toegespitst op het leren. De auteurs zeggen in dit kader: “All learning
integrates thinking and doing. All learning is about how we interact in the world and the
types of capacities that develop from our interactions. What differs is the depth of the
awareness and the consequent source of action. If awareness never reaches beyond
superficial events and current circumstances, actions will be reactions. If on the other hand,
we penetrate more deeply to see the largers wholes that generate “what is” and our own
connection to this wholeness, the source and effectiveness of our actions can change
dramatically (Senge, e.a., 2005, p. 12). Het is volgens Scharmer van groot belang dat we
gelijktijdig bij al deze niveaus goed blijven luisteren.

Obstakels
Volgens Scharmer zijn er vier obstakels in het pad van leren en veranderen voor organisaties.
De eerste is die van het ‘niet herkennen wat je ziet’. Hier is het feitelijke waarnemen en het
denken losgekoppeld van elkaar. Het tweede obstakel is: ‘niet zeggen wat je denkt’. Bij dit
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obstakel zijn het spreken en het denken losgekoppeld van elkaar. De derde is: ‘niet doen wat
je zegt’. Het spreken en het handelen zijn hier van elkaar losgekoppeld. En ten slotte het
vierde obstakel is: ‘niet zien wat je doet’. Hier zijn de waarnemingen en het handelen
losgekoppeld (Scharmer, 2009, p. 126-128).

De drie vijanden
Om tot de diepere levels te komen moeten we drie innerlijke barrières overwinnen. Deze
vijanden zijn drie innerlijke stemmen. De eerste is de ‘Voice of Judgement’(VOJ). De tweede
is de ‘Voice of Cynism’ (VOC) en de derde is de ‘Voice of Fear’ (VOF). De reden dat de reis
door de U niet door veel mensen bewandeld word is samen te vatten in een woord;
‘weerstand’. Weerstand is de kracht die onze huidige toestand afscheid van onze hoogste
toekomstige potentieel (Ibidem, p. 245).
Deze drie stemmen kunnen ons beletten om dieper in het proces van de U te gaan. Lukt het
ons om deze stemmen te overwinnen kunnen we na het overwinnen; van VOJ een open mind;
na VOC een open hart krijgen; én bij het overwinnen van VOF een open wil krijgen (Ibidem,
p. 244-246). Scharmer zegt: “Moving up the right side of the U (co-creating) requires a
commitment to serve the whole and the capacity to reintegrate the intelligences of the head,
heart and hand” (Ibidem, p. 246).
We moeten dan wel oude tools laten vallen om werkelijk gebruik te maken van ‘sensing’,
‘seeing’ & ‘presencing’ (Ibidem, p. 244).

Entering the U Field
Het hart van Theory U is hoe we de praktijk van organisaties gebruik kunnen maken van een
‘U proces’. Voor dit proces zijn zeven cruciale stappen genoemd die ook elk een eigen
hoofdstuk krijgen.
Stap één is ‘downloading’. Wat we vaak doen is gebaseerd op gewoontepatronen op het
gebied van denken en het doen. Een bekende stimulus lokt een bekende reactie uit. Wanneer
we verder door het ‘U proces’ heen willen gaan moeten we bewust worden wanneer we aan
het ‘downloaden’ zijn. Pas wanneer we echt aandacht geven aan onze gewoontes van
downloaden, kunnen we beginnen met onszelf te openen voor de werkelijkheid die zich voor
ons afspeelt (Ibidem, p. 120). Downloaden is dus per uitstek een mentale mode.
De tweede stap is die van ‘het zien’. Wanneer we stoppen met het downloaden komen we in
de staat van het zien. De stap van downloaden naar zien is simpel, maar ze is niet altijd
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pijnloos. Om van ‘downloading’ naar het zien te komen zijn er drie tussenstappen die we
moeten nemen. De eerste is dat we onze vragen en intenties helder moeten krijgen. De tweede
is dat we ons moeten verplaatsen naar de context van de materie en de derde is dat we het
oordeel opschorten en de verwondering toe kunnen laten (Ibidem, p. 131).
De derde stap is die van ‘het voelen’. Wanneer we van ‘het zien’ naar ‘het voelen’ gaan, is de
perceptie aan het hele veld gekoppeld. Peter Senge gelooft dat deze beweging het keerpunt in
het hart van de systeemtheorie zal blijven te zijn (Ibidem, p. 143).
Vier hoofdprincipes komen in het spel, wanneer we het collectieve veld van ‘voelen’ in
stappen: ‘charging the container’, ‘deep diving’, ‘redirecting attention’, en ‘opening the
heart’.
‘Charging the Container’ houdt in dat we de vier ruimtes schoonmaken en schoonhouden.
Deze ruimtes zijn de fysieke ruimte, de tijdsdimensie, de relationele dimensie en de
intentionele dimensie (Ibidem, p. 148).
‘Deep diving’ betekend niet zo zeer dat je die dialoog met je klanten aan gaat, maar eerder dat
je, je cliënten wordt. Het is een levende evaring en een eenwording met de wereld (Ibidem, p.
148).
‘Redirecting Attention’ betekend dat je ruimtes in last tussen het luisteren. Je begint bewust te
zijn van je perceptie en hoe die verbonden is met het hele veld. Je begint te merken dat je niet
een afgescheiden ontvanger bent (Ibidem, p.149).
‘Opening the Heart’, houdt zoveel in dat je, je middelpunt in je lichaam weet te vinden.
Letterlijk (Ibidem, p. 149).
Het vierde proces is het proces van het ondertussen bekende ‘presencing’. “Presencing” zegt
Scharmer: “is the blending of sensing and presence, means to connect with the Source of the
highest future possibility and to bring it into then now…” (Ibidem, p. 163). Het is belangrijk
om hierbij de verandering te zijn die je graag wil zien. ‘Presensing’ staat gelijk aan directe
weten. Het directe weten staat voor Scharmer tegenover het analytische weten. Het directe
weten is verbonden met de bron, met het geheel. Dit is de plek waar het weten ontstaat.
Scharmer zegt: “In her presentation (Eleanor Rosch) she drew a distinction between two
types of knowledge: conventional analytical knowledge and “primary knowing,” or wisdom
awareness. The analytical picture offered by the cognitive sciences, Rosch argue, is based on
conventional analytical knowledge …“ (Ibidem, p. 167).
By contrast, primary knowing characterizes a sensing and presencing type of cognition in
which one “is said to know by means of interconnected wholes (rather than isolated contigent
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parts) and timeless, direct presentation (rather than through stored re-representations). Such
knowing is “open”….” (Ibidem, p. 167).
De vijfde stap van het proces is ‘crystallizing’. Wat draagt er aan bij dat groepen, organisaties
en gemeenschappen door het oog van de naald kunnen gaan? Dit is de plaats waar de
verbinding ligt met de verbinding van het authentieke of hogere zelf (Zelf). Wanneer deze
verbinding gelegd is gebeurd er helemaal niks. Dit is nu juist de crux, er gebeurd niks! Maar
wanneer we deze diepe verbinding vast weten te houden beginnen we steeds meer te putten
uit emergerende toekomst mogelijkheden (Ibidem, p. 192). Kristalliseren betekend het helder
maken van visie en intentie vanuit de hoogste mogelijk toekomst. Het verschil tussen
kristalliseren en normale vormen van visie vaststellen is dat het kristalliseren plaats vindt
vanuit een diepere dimensie en een dieper aspect van het Zelf.
De zesde stap is die van ‘prototyping’. Dit is de stap waar je veel moet doen en veel moet
oefenen, oefenen én oefenen. Het is bij het prototyping van belang dat we de drie
intelligenties (IQ, EQ, SQ) integreren. Scharmer zegt dat we versie 0.8 vroeg moeten
lanceren, dit betekend dat we vroeg moeten ‘falen’ om snel te kunnen leren van de feedback
die we krijgen.
De laatste en zevende stap is die van ‘Preforming’. Ik vertaal dit als volbrengen of voltooien.
Waar een prototype een aantal van de essentiële kenmerken van het uiteindelijke product of
ecosysteem heeft, is het toch nog een vroeg stadium van wat het kan worden. Het uiteindelijke
product belichaamt alle beste eigenschappen van de eerdere vormen (Ibidem, p. 215). Bij deze
laatste stap (7) hebben we te maken met een vorm van ‘hypercomplexiteit’. En hoe meer een
organisatie te maken heeft met hypercomplexiteit, des te belangrijker het is om vanuit diepere
velden van emergentie te kunnen opereren (Ibidem, p. 242).
Scharmer zegt iets opmerkelijks: “Organizations are not one but three. They evolve along
three axes, integrating the steam of current value creation (horizontal axis), the parallel
systems of continues innovation and learning (vertical axis), and the living connection to the
evolving social context (third or surrounding axis) (Ibidem, p. 225). Deze ‘drie organisaties’
interfereren met elkaar en zijn in feite sterk met elkaar verweven.
Scharmer zegt: “Performing means to operate from a larger field that emerges from our deep
connection with the audience and the place around us” (Ibidem, p. 216). En verder: “Just as
the delivery of a newborn marks the real beginning of parenting, prototyping marks the real
beginning of co-creating. What follows is the need to shape a context that allows the newly
arrived being to take its next developmental steps (Ibidem, p. 217 - 218).
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In de bijlage heb ik nog een samenvatting op genomen waarin de vijf cruciale stappen voor
groepen mensen behandeld worden. Ook heb ik hier een afbeelding opgenomen waarin de
zeven stappen verder uitgekristalliseerd zijn naar vierentwintig deelstappen.

3.3 Management en Theory U
Scharmer geeft aan dat er voor hem drie te onderscheiden vormen van complexiteit zijn. Hij
heeft het over dynamische, sociale en emergerende complexiteit. Elk van de drie vormen van
complexiteit geeft een dieper niveau weer. Scharmer zegt: “Leaders in all organizations and
institutions face new levels of complexity and change. I decided to take a closer look at where
that complexity originates. Inspired by the work of Senge and Roth and their distinction
between dynamic and behavior complexity, I found three different types of complexity that
impact the challenges that leaders have to deal with: dynamic, social and emerging
complexity” (Ibidem, p. 59). En later: “Dynamic Complexity means that there is a systematic
distance or delay between cause and effect in space or time” (Ibidem, p. 59). “Once the
dynamic of an issue is addressed, the more likely it is that a second type of complexity will
move to the foreground: social complexity. Social complexity is a product of diverse interests
and worldviews among stakeholders” (Ibidem, p. 61). En ten slotte: “Emerging complexity is
characterized by disruptive change. Challenges of this type can usually be recognized by
these three characteristics: 1. The solution to the problem is unknown; 2. The problem
statement itself is still unfolding; 3. Who the key stakeholders are is not clear” (Ibidem, p.
61). De drie vormen van complexiteit zijn in de volgende afbeelding weergegeven.
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Afbeelding 4 Three Types of Complexity

Wanneer we aan de linker kant van de U naar beneden gaan, hebben we eerst te maken met
dynamische complexiteit, op een later en dieper tijdstip met sociale complexiteit en op het
punt van presencing hebben we te maken met de emergerende complexiteit.
Hoe groter bijvoorbeeld de dynamische complexiteit is hoe meer we een ‘whole-system
approach’ nodig hebben. Hoe meer er sprake is van emergerende complexiteit, hoe meer we
een ‘sensing en presencing approach’ nodig hebben. Wanneer we in groeiende mate met
sociale complexiteit te maken, hebben we een ‘multistakeholder approach’ nodig.
Scharmer geeft aan dat: “The managerial implications of dynamic complexity are
straightforward: the greater the dynamic complexity, the higher the interference among the
subcomponents of a system, and, therefore, using a whole-systems approach to problem
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solving becomes even more important” (Ibidem, p. 60). Maar wanneer er meer sprake is van
emergerende complexiteit, kunnen we niet meer leren van het verleden. Ofwel: “The greater
the emerging complexity, the less we can rely on past experiences” (Ibidem, p. 61).
Wanneer we in de U naar beneden gaan gebeurd er het volgende: “… we have shifted the how
to the where; from process (how) to the inner place from which managers and system operate
and act (who)” (Ibidem, p. 62).

12 management functies
Interessant is dat Scharmer een diagram gemaakt heeft waar de twaalf hoofdmanagement
functies (Ibidem, p. 63) samen komen. Wat hij hierbij doet is een drieledig onderscheid
maken die overeenkomt met het niveaus van Theory U. Elke keer spreekt hij van een dieper
niveau. Elk niveau is dieper verbonden met het grote geheel en de kern van het diagram. De
twaalf functies zijn: leiderschap, verandering, communicatie, marketing, strategie, accounting,
financiën, HR, R&D, productie, kwaliteit en kennis (Ibidem, p. 63).

Afbeelding 5 Twelve Management Functions: Downstream View
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Bij elk van de twaalf management functies kunnen er vanuit drie verschillende niveaus
geopereerd worden. We beginnen bij de zogenoemde ‘downstream’. Bij downstream zijn we
bezig met het meten van resultaten van product betrouwbaarheid zoals dat zichtbaar is bij
afbeelding 5.
De eerste verschuiving zorgt er voor dat we van ‘downstream’ in ‘midstream’ terecht komen.
Midstream houdt in dat er een verschuiving komt van de tastbare resultaten naar het niveau
van de processen.

Afbeelding 6 Twelve Management Functions: Midstream View

Bij de tweede verschuiving gaan we van ‘Midstream naar Upstream’. We verleggen onze
aandacht dan van het proces naar de bron van waaruit de processen ontstaan .
Scharmer zegt: “The third stage, represented by the center of the management wheel, deals
with the issue of emerging complexity and it characterized by a collapse of boundries between
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functions” (Ibidem, p. 65). “Each function may enter through a different door, but they all
arrive at essentially the same place” (Ibidem, p. 65).

Afbeelding 7 Twelve Management Functions: Upstream View

Hoe gaan we effectief om met de emergerende complexiteit? (Ibidem, p. 66).
Scharmer geeft antwoord: “Underlying the wheel of management are two axes: the more
tangible functions are on the upper half; the exterior-oriented functions are on the right side
of the wheel and the interior-oriented functions show up on the left. Good management has to
do with balancing and integrating all twelve aspects – a job that, as Henry Mintzberg once
pointed out, researchers usually tend to leave to practitioners” (Ibidem, p. 67) “… The nature
of successful managing and organizing has to do with seeing, appreciating, and integrating a
diverse range of perspectives” (Ibidem, 67). “… Future business success requires sustaining
existing core competencies. Future business success requires the capacity to sense
tomorrow’s core competencies and opportunities” (Ibidem, p. 67). De kunst bij het ‘U
proces’ is dat er gesproken wordt met de ‘key stakeholders’ (Ibidem, p. 61 e.v.).
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3.4 Plekken der moeite
Blind spot
Ik heb het al eerder over de blinde vlek gehad, maar in dit kader van emergentie en diepere
vormen van ontologische en epistemologische gronding is het nuttig om onderstaande tabel te
bekijken.

Afbeelding 8 Twenthieth-Centurty Systems Theory: Epistemological and Ontological Grounding

Scharmer zegt: “And it is here where we find ourselves grounded in the deeper philosophical
assumptions about being (ontology) and knowing (epistemology)” (Ibidem, p. 107).
Wanneer Scharmer het over kennis heeft zegt hij nog meer boeiende dingen. Hij zegt dat we
kunnen kijken naar expliciete kennis of naar ‘tacit’ kennis of we naar het niveau waar kennis
ontstaat (Ibidem, p. 70).
Kennis verschilt overigens van informatie. Scharmer zegt: “… knowledge is not a thing but
something living, situated and embedded in work practices. Knowledge without context is not
knowledge; it’s just information” (Ibidem, p. 69). “… Real knowledge, argue Ikujior Nonka
and Hirotaka Takeuchi in their groundbreaking book, The knowledge-Creating company, is a
“situatational living process that evolves in a spiraling movement between explicit and tacit
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dimensions of knowledge held by individuals, teams and the organization” (Ibidem, p. 70).
Kennis wordt volgens Scharmer ook niet gemanaged, ze ontstaat of beter emergeert.
In het slotwoord komt Scharmer nog met een verhelderende tabel waar hij 9 vormen van
leeromgevingen onderscheid:

Afbeelding 9 Learning Environments

De schaduwzijde van sociale pathologie
Scharmer laat zien dat er ook een tegengesteld proces kan plaatsvinden dan het ‘U proces’.
Dit proces noemt hij het Anti- Space proces. Omdat het bij Theory U over bewustzijnsstaten
gaat kunnen processen snel veranderen. Soms zijn we van het ene moment in het ‘U proces’
verwikkeld en gaan we in eens over naar een Anti-Space situatie. Een omgekeerd proces
gebeurt overigens even gemakkelijk.
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Afbeelding 10 The U and the Anti-Space: Coordination Mechanisms

3.5 Methodologisch
Scharmer claimt een integraal kader te hebben. Hij onderbouwt dit door gebruik te maken van
het onderscheid tussen de fundamentele aspecten van Fritjof Capra’s visie, namelijk
ecologisch, sociaal en ‘spiritueel’. Ook maakt hij gebruik de AQAL van Ken Wilber (zie later
bij het hoofdstuk over Wilber). Maar nog belangrijker, Scharmer maakt ook gebruik van Chris
Argrys zijn Action Research (Ibidem, p. 97 -99). Argrys gaat volgens Scharmer nog verder
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dan Capra en Wilber omdat hij veel meer bezig is met de actiemodus. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat de mensen die Theory U gebruiken actiewetenschappers worden (Ibidem, p.
106). Scharmers theorie is niet alleen integraal, maar ook een hologram en een ‘living field
theory’ (Ibidem, p. 44 e.v.).
Scharmer zegt: “While it has been common practice for social scientists and management
scholars to borrow their methods and paradigms from natural sciences such as physics, I
think it is now time for social scientists to step out of the shadow and to establish an advanced
social sciences methodology that integrates science (third-person view), social transformation
(second-person view) and the evolution of self (first-person view) into a coherent framework
of consciousness-based action research” (Ibidem, p. 16). Scharmer verwijst in dit kader ook
naar de fenomenologie en hermeneutiek van Goethe (Ibidem, p. 31). De fenomenologie is
volgens Scharmer een eerste persoonsvisie en de hermeneutiek een tweede persoonsvisie.
Daar met een wetenschappelijk, of vermoedelijk empirische analytische wetenschappelijke
benadering dan een derde persoonsvisie bedoelt wordt.
Bij Scharmers methodologische vorm van wetenschap is het de bedoeling dat we uiteindelijk
presence-in-action-schools vormen (Ibidem, p. 443 e.v.).
Interessant is dat Scharmer de vier vormen van causaliteit die al door Aristoteles
onderscheiden zijn, aan zijn theorie verbindt. Aristoles onderscheidde de volgende vier
causas; ‘Causa Materialis’: materiële causa; ‘Causa Formalis’: de formele causa; ‘Causa
Finales’: de laatste causa en; ‘Causa Efficiencs’: de efficiënte cause (agency de beginning van
een beweging (Ibidem, p. 369).
Elk van deze vormen van causaliteit kunnen op vier verschillende niveaus benaderd worden.
Scharmer laat zien hoe twaalf verschillende methodes in dit schema geordend worden.
Theory U staat in de kern en staat tevens voor het diepste niveau van causaliteit. Bijzonder om
op te merken is dat Scharmer ook een methode als het systeemwerk/familieopstellingen van
Bert Hellinger in dit diagram een plaats geeft.
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Afbeelding 11 Four Causes, Four types of Causation

Verder zegt Scharmer: “The outer circle captures the traditional schools of social system
theory. These theories conceive of the cause of change as exterior to the boundries of the
system” (Ibidem, p. 370).
“… All these theories share a common feature: the causal variables that shape the change are
exterior to the attention and intention of the people who collectively enact the system. It
happens right in their blind spot” (Ibidem, p. 371).
Another example and method of interiorizing the mechanism of causation in a social field is
the Hellinger-based constellation work, which focuses on what Sheldrake calls the morphic
resonance of a field or what Aristotle called the material cause: it focuses on the historical
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memory and structure of the roles and relationships among the key players of the system
(Ibidem, p. 371).

3.6 Afsluitende opmerkingen over Scharmer
Scharmers theorie is een samenhangende theorie. Het is in verband gebracht met allerlei
organisatietheorieën, met de praktijk van organisaties én is door andere organisatietheoretici
ondersteund. Wanneer we naar normatieve professionalisering kijken, zien we dat Theory U
ruimte geeft voor veel modus 3 aspecten. Ook is het helder wanneer we welke methodiek
kunnen gebruiken om verder in het U proces te komen. Theory U verbindt drie verschillende
intelligenties met elkaar (IQ, EQ en SQ) die volgens mij van enorm groot belang is voor het
praktisch maken van normatieve professionalisering. Bestaanskennis kan niet los gezien
worden van ‘open mind’, ‘open heart’ en ‘open will’. Deze samenhang laat zien waar we nog
verder in kunnen leren. Theory U laat zien hoe we gevoeligheden, zingeving, werken van uit
diepere aspecten van het (mens)zijn, en tal van andere zaken, ingezet kunnen worden voor
organisatorische belangen. Scharmer weet veel van zijn ideeën te visualiseren in zijn
afbeeldingen. Hierdoor is het toegankelijk en zichtbaar waar we wanneer in het U proces
zitten. Ook sluit Scharmer zijn ogen niet voor allerlei negatieve aspecten zoals negatieve U
processen, ‘vijanden’ of weerstanden die we moeten overwinnen en tal van andere zaken.
Theory U is in methodologisch opzicht zeer rijk en kan het formele kader van normatieve
professionalisering tastbaar en voelbaar maken. En in die zin is Theory U een verdieping van
normatieve professionalisering. Naast al de positieve aspecten van deze theorie zijn er ook
aspecten waar Theory U aan voorbij gaat.
Wanneer we naar Scharmers theorie kijken zien we al een aantal dingen waar Scharmer geen
nadrukkelijke aandacht voor gegeven heeft. Een van deze zaken zijn normatieve vraagstukken
zoals we dat binnen normatieve professionalisering tegen komen. Een ander aspect is een
duidelijke visie op politiek handelen en machtsprocessen. Tijdens mijn eerste stage (bij
Aricia), werd het mij pas na het schrijven van het verslag helder waarom een communicatieideologie niet voldoende is voor het humaniseren van organisaties. In mijn tweede stage ging
ik nadrukkelijk werken met Hetebrijs visie op machtsprocessen. Deze scherpe analytische
methode zou wat mij betreft in verband met Scharmers Theory U gebracht moeten worden.
Maar ook wanneer we kijken naar een inhoudelijke claim die Scharmer maakt, namelijk dat
zijn kader integraal is en voortbouwt op het kader van Wilber, zullen we zien dat hij een
aantal aspecten niet en niet goed naar voren laat komen bij zijn Theory U. Aspecten van het
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gedachtegoed dat ik op mijn eerste stage tegen kwam zijn goed aan bod gekomen in Theory
U. Eerst wil ik onderzoeken in hoeverre Scharmer in de woorden van Wilber integraal
genoemd kan worden en in hoeverre het kader van Scharmer sterker gemaakt kan worden.
Daarna wil ik het perspectief van Martin Hetebrij over het politieke handelen voor
organisaties hier nog aan verbinden. Vervolgens wil ik deze discussie (Scharmer-WilberHetebrij) situeren binnen het gedachtegoed van normatieve professionalisering. Als slot wil ik
nog kort mijn twee stages en het gedachtegoed wat met elk van deze stages verbonden was
relateren aan wat de revue gepasseerd heeft.
Scharmer leunt op het onderscheid van Wilber, namelijk die van bewustzijnsstaten en
ontwikkelingsstadia. Toch doet Scharmer niks met de ontwikkelingsstadia die bij Wilbers
integrale kader van essentieel belang zijn. Wanneer we naar organisaties kijken zouden we
naast persoonlijke ontwikkelingsstadia ook naar collectieve ontwikkelingsstadia moeten
kijken. Immers een hoger groepsniveau kan er voor zorgen dat de processen van Theory U
makkelijker concreet en werkzaam zijn binnen organisaties.
Ook zegt Scharmer dat hij gebruik maakt van een eerste, tweede en derde persoonsvisie.
Echter het blijft bij hem steken op deze woorden. Hij noemt de woorden fenomenologie en
hermeneutiek, maar diept deze begrippen niet verder uit. Ook is Scharmer, ten op zichtte van
Wilber onvoldoende bewust van differentiatieprocessen en verdere vormen van integratie.
Zowel persoonlijk als collectief. Wilbers Theory U is ook niet ingebed in een historisch kader,
zoals dat bij Wilber wel het geval is.
Doordat Scharmer gebruikt maakt van het tweeledige onderscheid van David Bohm, namelijk
de geëxpliciteerde werkelijkheid en de impliciete orde, is hij, waar Wilber anderen vaker van
beschuldigd heeft (Wilber [red], 1982) zich niet bewust van de zogenaamde pre/transfallacy.
Hij heeft niet voldoende oog voor het Wilberiaanse onderscheid tussen prerationaliteit,
rationaliteit en transrationaliteit. Het gevaar is volgens Wilber dat er dan sprake kan zijn van
reductie van de subjectieve en intersubjectieve binnen en tussenwerelden. Rationaliteit en
trans- of postrationaliteit zijn voor Wilber belangrijke voorwaarden voor diepe en zinvolle
vormen van de leefwereld. De kolonialisering van de leefwereld, of het leven in Platland,
zoals Wilber wil, blijft dan een gegeven. Wilber gaf in het door hem geredigeerde boek: The
Holographic Paradigm, and other paradoxes, als enige kritiek op David Bohms holografische
theorie. Dit deed hij omdat deze theorie er voor kan zorgen dat er een subtiel reductionisme
van de subjectieve en intersubjectieve wereld optreed die zowaar nog erger is omdat we hem
niet zien en niet vermoeden.
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Scharmer heeft in zijn werk ook niet voldoende oog gehad voor binnen en
buitenperspectieven. Wilber doet dat in zijn werk: ‘integrale spiritualiteit’ wel. Ik leg dit in
het hoofdstuk over Wilber verder uit. Ook introduceert Wilber in dit boek een
gedifferentieerde vorm van persoonlijke ontwikkeling die hij samen laat komen in een
psychograph.
Veel dingen die ik hier noem vragen om verklaringen en verdere uitleg. In de volgende
paragraaf ga ik op al deze punten in.
Zoals we bij de inleiding van Scharmers boek hebben kunnen zien, is Scharmer een man die
zich verbonden voelt met de problemen van hedendaagse organisaties en problemen op
wereldniveau. Hij zegt dat de wereld in een moeilijke situatie verkeert en dat er nieuwe wegen
nodig zijn om de problemen die daar mee gepaard gaan aan te kunnen pakken. Deze noodzaak
onderken ik volledig. Scharmer heeft zijn bijdrage gedaan om een theorie en een
methodologie te ontwikkelen. In dat opzicht is zijn perspectief één die zeer zeker een bijdrage
kan leveren in de discussies rondom normatieve professionalisering. De vraag is natuurlijk of
het verhaal van Scharmer klopt en of het proces van de ‘U’, ook daadwerkelijk werkt en
gebruikt kan worden in het humaniseren van organisaties. Deze vraag kan ik hier niet volledig
beantwoorden, aangezien ik het kader van Scharmer zou moeten toetsen. Wanneer ik vanuit
mijn eigen achtergrond en opleidingen kijk (NLP, hypnose, opstellingen, onderzoek naar het
sjamanisme in Zuid-Amerika, mijn stage bij Aricia en mijn eigen meditatieve praktijken), kan
ik zeggen dat ik mij voor een heel groot gedeelte in het werk van Scharmer kan vinden. Het
bijzondere van zijn kader is dat hij deze zaken ten opzichtte van elkaar weet te situeren en dat
hij daarbij een koppeling maakt met processen van co-creatie. Vooral die koppeling is een die
mij van waarde lijkt om verder te onderzoeken. Niet alleen met een ‘open mind’, maar om in
Scharmers woorden te blijven ook met een ‘open heart’ en een ‘open will’. Kortom ik kan
deze theorie alleen bevestigen op basis van mijn eigen ervaringen en met fenomenologische
benaderingen. Voor de meer intersubjectieve aspecten moet ik bekennen dat ik Theory U nog
moet toetsen. De samenhang die deze theorie heeft is naar mijn mening een die goed
doordacht is. Wel moet ik de theorie van Scharmer nog wel op het meest belangrijke punt
toetsen, en dat is in de praktijk. Daarvoor zou verder onderzoek een vereiste zijn.
Het kader van Scharmer brengt zogezegd veel thema’s en aspecten samen en is in
samenwerking met Jaworski, Senge en Sue-Flowers tot stand gekomen. Dit geeft aan dat zijn
theorie zich weet te verhouden tot ideeën, theorieën en modellen uit de organisatiekunde.
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De drie intelligenties zoals Scharmer ze onderscheid zijn van waarde, al vraag ik mij af of
deze drie intelligenties in de praktijk wel van elkaar te scheiden zijn. Wellicht dat ook dit
onderscheid, zoals we bij Wilber nog zullen zien, voornamelijk cognitief moeten zien en dat
we Theory U kunnen gebruiken als kaart cq map en dat we in de praktijk dingen niet zo
gemakkelijk van elkaar kunnen scheiden.
Zelf vind ik het mooi dat Scharmer een onderscheid maakt in diepere en vlakkere ‘U
processen’. Dit maakt zijn zogenoemde kaart/map bruikbaarder. Terug denkend aan vele
aspecten in mijn eerste stage, heb ik het vermoeden dat Theory U een mooi kader had kunnen
zijn om beter te weten wanneer je wat nu precies doet.
Scharmers visie is in essentie een zeer positieve visie, maar hij kan niet het verwijt krijgen dat
Maslow wel kreeg. Namelijk Scharmer richt zich ook op negatieve aspecten zoals, obstakels,
innerlijke vijanden en negatieve ‘U processen’. Scharmer laat zien hoe we een aantal plekken
der moeite kunnen betreden, zowel in als tussen mensen.
Zijn multiple focus, naar bijvoorbeeld, resultaten, processen en ‘the blank canvas’ is erg mooi
streven. Hoewel deze ‘blank canvas’ niet echt te bewijzen is, behalve wanneer we David
Bohm’s ‘Wholeness and implicate order’ serieus nemen. De theorie van Bohm is overigens
wel een natuurkundige theorie en kan niet zomaar overgenomen worden door sociale
wetenschappen, ook al denkt Scharmer daar anders over. Deze valkuil zijn bijvoorbeeld
Zukav en Capra wel in gevallen. Binnen de organisatiekunde zijn andere regels en
krachtenvelden die bepalen of een theorie, idee of beeldspraak van relevante waarde is.
Scharmer laat mijns inziens zien hoe het concept van David Bohm toch in relatie gebracht kan
worden met allerlei organisatietheorieën.
Ook is het erg interessant dat Scharmer deze drie niveaus van waarnemen gekoppeld heeft aan
twaalf managementfuncties. Jammer is wel dat hij het machtsaspect hierbij niet als
managerstaak heeft opgenomen. Mijns inziens zou hij hier ook moeite mee krijgen omdat
macht niet zozeer ergens emergeert, maar eerder een radicale andere inzet heeft. Ik vermoed
dat in het gebruik van Theory U, toch nadelige gevolgen zullen zijn wanneer de machts- en
politieke aspecten genegeerd blijven.
Ik denk dat Scharmers Theory U ook daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan de intentie
van mijn onderzoeksvraag, namelijk dat het een concretisering van een deel van normatieve
professionalisering in kan houden en dat het praktisch toepasbaar wordt. Theorie en
methodologie worden verenigd in zijn model. Scharmer beschrijft immers in vijf, zeven en
vierentwintig stappen hoe zijn theorie als methodologie gebruikt kan worden.
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Wel mist Theory U natuurlijk het perspectief van hoe om te gaan met verschillende normen.
Wanneer we naar het punt van ‘presencing’ gaan, zal volgens mij blijken dat er nog steeds
verschillende normen bestaan. Verschillen blijven bestaan, en om de praktijk, ook in
momenten dat er geen ‘U processen’, met daaraan gekoppelde bewustzijnsstaten plaatsvinden
te kunnen verrijken vooral modus 3 kennis is het toch belangrijk om meer ruimte te maken
voor bestaanskennis en ruimte voor waarden die meer thuis horen in een leefwereld of beter
de subjectieve en intersubjectieve werelden. Scharmer mist wat mij betreft belangrijke
aspecten van bestaanskennis die bijvoorbeeld deels wel bij het kader van normatieve
professionalisering terug komt en voor een deel bij het kader van Wilber terug te vinden zijn.
Scharmer heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Wilber het aspect van actiewetenschappers
omhelst, ik denk dat het de moeite waard is dat dit concept, (alhoewel ik er weinig meer over
weet dan Scharmer er over vertelt) voor het kader van normatieve professionalisering te
onderzoeken.
Boeiend is dat Scharmer, net als Kunneman over verschillende vormen van complexiteit
spreekt. Beide doen dat op een andere wijze. Scharmer heeft het vooral over het punt waar
volgens hem complexiteit uit emergeert. Ik denk dat het er van af hangt welke vorm van
complexiteit Scharmer daar mee bedoelt. Ik denk dat het differentiatieproces, zoals we bij
Davis en Wilber hadden kunnen zien, zo ver gedifferentieerd is dat er een wezenlijk
onderscheid is tussen persoonlijke, interpersoonlijke en wetenschappelijke vormen
complexiteit. Scharmer mist bijvoorbeeld vormen van theoretische en metatheoretische van
complexiteit. Hij mist ook zicht op praktische complexiteit en bestaanskennis complexiteit,
zoals ik die geformuleerd heb in mijn probleemstelling en dus wel terug te vinden zijn in het
denken over normatieve professionalisering. Scharmer heeft het wel over dynamische en
sociale complexiteit en dat sociale complexiteit een diepere uitingsvorm is en dat de plaats
waar complexiteit emergeert hierbij het diepste niveau is. Hoewel ik zelf voeling heb met de
plek van emergentie is deze plaats in empirisch analytisch opzicht moeilijk te bewijzen.
Normatieve professionalisering gaat volgens mij voor een groot deel over dynamische en
sociale complexiteit zoals we die bij Scharmer tegen komen. Een interessant punt dat ik hier
onder de aandacht wil brengen is dat Scharmer een mogelijke verdieping voor normatieve
professionalisering aan lijkt te wijzen. We kunnen volgens hem nog een niveau dieper, en dat
is het niveau waaruit de emergentie ontstaat. Deze bron zou er aan bij zou kunnen dragen dat
gefragmenteerde hyperreflectie teruggedrongen zou kunnen worden. Dit zou kunnen doordat
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de kern of beter de bron van binnenuit begrepen en gevoeld wordt en dat van uit een dieper
niveau van verbinding met de bron zelfs nieuwe dingen kunnen emergeren die verder in het
‘U proces’ gebruikt kunnen worden in processen van co-creatie.
Het onderscheid van de drie vormen van complexiteit van Scharmer is vooral mooi omdat hij
aangeeft wat we op welke stap zouden kunnen doen.
Samenvattend is Scharmer goed in het aanbieden van praktische methoden van communicatie
en zingeving. Ook weet hij deze methoden in te zetten om in de juiste state of mind en/of
bewustzijnsstaat te kunnen komen die uiteindelijk nodig is om diepe vormen van co-creatie te
kunnen komen.
Wel mist Scharmer het zicht op persoonlijke en toch ook gedifferentieerde vormen van
persoonlijke ontwikkelingsniveaus. Voor modus 3 kennis is het van belang dat deze
persoonlijke ontwikkeling (in de context van organisaties) ook de omgang met macht een
plaats geeft. Ik denk bijvoorbeeld het kunnen maken van coalities, het kunnen mobiliseren
van macht en het kunnen bevorderen van allerlei leiderschapstaken. Ook mist hij een methode
om het groeps/organisatieniveau te meten. Daarbij mist Scharmer het zicht op modus 2
aspecten en de modus 3 aspecten die in relatie staan tot modus 2 kennis. Ik denk bijvoorbeeld
aan het morele adequate handelen, de verdeling van rechtvaardigheid, op gebalanceerde wijze
technologische middelen in te kunnen zetten en bijvoorbeeld het kunnen hanteren van
verschillende onderzoekslijnen en de daaraan verbonden expertisevelden en kennisinhouden.
Dit natuurlijk in verbinding met de daaraan verbonden verschillende perspectieven om mee en
vanuit te kunnen reflecteren.
Na al deze aspecten van Scharmer onder de loep genomen te hebben is het tijd om te kijken
hoe de voornaamste leemtes in zijn theorie opgevuld kunnen worden doormiddel van Ken
Wilbers perspectief en daarna Martin Hetebrijs perspectief. We zijn al een stukje verder met
het beantwoorden van de onderzoeksvraag. In het volgende hoofdstuk ga ik in op Ken Wilber
en zal in de slotwoorden van dit volgende hoofdstuk verder gaan met het beantwoorden van
de onderzoeksvaag.
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4. Ken Wilbers integrale kader

4.1 Inleiding
Ken Wilber is een man met een bijzondere levensloop. Hij is een man die veel geprezen is
voor zijn werk. Zijn boeken zijn goed verkochte werken die ook gelezen zijn door
hoogwaardigheidsbekleders in de VS, een aantal rocksterren maar ook wetenschappers zoals
Varela, Scharmer en bijvoorbeeld de Nederlander André Klukhun. In de bijlage heb ik een
korte biografie van Ken Wilber opgenomen. Ik ga hier verder met het gedachtegoed van
Wilber en breng dit later in contact met Scharmer. Ik zal laten zien op welke manier het
perspectief van Wilber, Theory U kan opruimen. Maar omgekeerd zal ik ook laten zien hoe
Wilbers perspectief via Scharmer in relatie tot organisatietheorieën gezien kan worden en hoe
Wilber aangevuld kan worden met wat Scharmer: ‘actiewetenschap’ noemt.

4.2 Historisch en filosofisch kader
Wilber wil de centrale inzichten van de premoderniteit, de moderniteit en de postmoderniteit
met elkaar te verbinden. Elk van deze drie tijden had volgens Wilber een centraal
uitgangspunt, met haar positieve kant en haar negatieve kant. In het integrale kader of de
integrale kaders van Wilber, wil hij de negatieve kanten laten vallen en de positieve kanten
van de drie tijden omarmen.

Oudheid
Het centrale inzicht van de oudheid, dat Wilber noemt is het idee van de Grote Keten, of het
grote Nest van Zijn (Wilber, 2000, p. 11). Dit is het inzicht dat alles met elkaar verbonden is
en dat er diepgang is waarmee de mate van verbinding met het universum uiteenviel met
verschillende niveaus van realisatie. De Grote Keten betekende ook dat de natuur onze
bondgenoot was. Wilber noemt dit ook wel de eeuwige filosofie. Hij zegt: “ ... de kern van de
eeuwige filosofie het inzicht, dat de realiteit is samengesteld uit verschillende bestaansniveaus
– niveaus van zijn en weten – die uiteenlopen van materie en lichaam tot intellect, ziel en
geest. Elke hogere dimensie overstijgt maar omvat de lagere, zodat dit een concept is van een
oneindig aantal gehelen binnen gehelen, die zich uitstrekken van slijk tot goddelijkheid
(Wilber, 2007, p. 19)”. En verder: “Ik zal de eeuwige filosofie (en Het Grote Nest) vaak de
‘wijsheid van het premodernisme’ noemen (Ibidem, p. 23). Maar deze hogere niveaus zijn
slecht door een handje vol ervaren: “In feite zijn er altijd maar heel weinig sjamanen, yogi’s,
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heiligen en wijzen geweest die zich bewust waren van de hogere niveaus van de geest en de
ziel (Ibidem, p. 23).
Wilber zegt dan ook nadrukkelijk dat het Grote Nest een mogelijkheid is en niet een feit.
Wilber probeert dit helder te maken door te zeggen dat: “(… ) het feit dat de grote yogi’s
heiligen en wijzen veel van de persoonlijke gebieden al ervaren hebben (…) vormt een
onweerlegbaar bewijs dat de mogelijkheid tot deze hogere niveaus ook in onze structuur
aanwezig is. Het organisme en de hersenen van de mens zijn in hun huidige vorm tot deze
hogere toestanden in staat (Wilber, 2007, p. 25)”.
De oudheid had zogezegd een probleem, maar ook de tijd van de Verlichting en de tijd van
het postmodernisme. In de volgende paragrafen ga ik hier verder op in.
Een van de grootste problemen die de premoderniteit had was dat de intersubjectieve
dimensie genegeerd werd. Wilber schreef een hele paragraaf met de titel: “The great
Traditions Flounderd on the taboo of (inter)subjectivity” (Wilber, 2007, p. 46). Ook was het
niet toegestaan om kunst en wetenschap los van het geloof te beoefenen. Wilber zegt hier
over: “Ook de premoderne culturen beschikten natuurlijk over kunst, ethiek en wetenschap,
maar deze sferen waren nog betrekkelijk ‘ongedifferentieerd’. Een voorbeeld: in de
middeleeuwen kon Gallilei niet vrijelijk door zijn telescoop kijken omdat kunst, ethiek en
wetenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden waren en behoorden tot het domein van de
Kerk, zodat ethische waarden van de Kerk bepaalden wat de wetenschap wel en niet mocht
doen. De bijbel zei (al dan niet expliciet) dat de zon om de aarde draaide en dat was dat”
(Wilber, 2000, p. 82).

Moderniteit
Daarna, bij het opkomen van de Renaissance en later de Verlichting, ontstond een proces wat
er voor zorgde dat er verschillende belangrijke dingen los van elkaar kwamen. Wilber noemt
dit in navolging van Habermas het differentiatieproces van de Grote Drie. De Grote drie is
een verwijzing naar de ‘Kunsten’, ‘Wetenschappen’ en ‘Religies/Ethiek’. De centrale
begrippen voor deze drie waardesferen zijn, het schone, het juiste en het ware. Dit zijn drie
dimensies die te maken hebben met het persoonlijke (het schone), wat er tussen mensen
gebeurd (het juiste) en objectieve wetenschappelijke kennis (het ware). De woorden die we
hier voor gebruiken zijn: ‘ik’, ‘wij’ en ‘het’. Wilber zegt hierover: “… na de differentiatie …
het stond de wetenschap vrij haar eigen waarheden na te streven, niet gehinderd door brute
bemoeienis van de andere sferen. Datzelfde geld voor kunst en ethiek (Wilber, 2000, p. 82)”.
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Wilber laat zien dat elke waardesfeer een passende methode(s) heeft. Wilber gaat nog verder
door de waardesfeer van de wetenschap op te delen in een vierde gebied. Wilber onderscheid
de wetenschappen die gericht zijn op de kleine (losstaande) deeltjes en wetenschappen die
gericht zijn op de verbindingen tussen de delen en de grote gehelen. Deze vier
waardegebieden noemt hij de vier kwadranten.
Binnen de vier kwadranten van Wilber is het ‘het’ (it) onderscheiden van meervoudige
‘het’s’ (it’s) (zie afbeelding 1) .Wilber formuleert deze vier dimensies als het intentionele
(LB), het culturele (LO), het gedrag (RB) en het sociale (RO) (Visser, 2001, p. 194). Geen
van deze vier kwadranten mogen van Wilber gereduceerd worden tot elkaar (Ibidem, p. 192 193). Deze vier kwadranten zijn cognitief wel van elkaar gescheiden maar hebben onderling
ook voortdurende wisselwerkingen (Ibidem, p. 208).
Belangrijk om te weten is dat bij een werkelijk integrale visie volgens Wilber alle drie
waardesferen of vier kwadranten een plek krijgen, maar ook de ‘waarheden van de
verschillende tijdperken’ erkent en meegenomen kunnen worden. Wanneer we bij het
onderscheid van de Grote Drie blijven zien we een overeenkomst in het werk van Scharmer
en die van Wilber, beiden pleiten voor eerste, tweede en derde persoonsperspectieven
(respectievelijk ik, wij, het) (Wilber, 2007, p. 9).

Afbeelding 12:Banner of Peace,
met de drie waardesferen

Afbeelding 13: De vier kwadranten van Ken Wilber
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Volgens Wilber zaten er vele voordelen aan de komst van het modernisme. Hij noemt een
aantal: “Om deze en soortgelijke redenen noemt met de differentiatie van het modernisme ook
wel de waardigheid van het modernisme, want de differentiatie was deels verantwoordelijk
voor de opkomst van de liberale democratie, de afschaffing van de slavernij, de groei van het
feminisme en de verbijsterende vooruitgang op het gebied van de medische wetenschap, om
slechts enkele van de vele waardigheden te noemen”(Wilber, 2000, p. 82-83).
Maar de moderniteit had twee zijden. Wilber zegt: “De briljante kant van deze definitie van
modernisme – differentiatie van de waardesferen van kunst, ethiek en wetenschap – is dat zij
ons de grondslagen laat zien van zowel de goede als de slechte kenmerken van de moderne
tijd. Het stelt ons in staat zowel de waardigheid als de waanzin van het modernisme te
begrijpen” (Wilber, 2000, p. 82).
De negatieve kanten van de moderniteit zijn op een scherpe manier door Wilber verwoord:
“Het modernisme, zegt men, markeert de dood van God, de dood van de Godin, de
vercommercialisering van het leven, de nivellering van kwalitatief onderscheid, de
wreedheden van kapitalisme, de vervanging van kwaliteit door kwantiteit, het verlies van
waarde en betekenis, de verbrokkeling van de leefwereld, existentiële angst, vervuilde
industrialisatie en een voortwoekerend, vulgair materialisme – allemaal samengevat in de
bekende frase van Max Weber: ‘de onttovering van de wereld’” (Wilber, 2000, p. 81). En
verder: “De ‘slechte’ kant van het modernisme was dat deze waardesferen niet vreedzaam
uiteengingen maar vaak volledig van elkaar losgescheurd werden. De prachtige
differentiaties van het modernisme ontaarden in dissociatie, fragmentatie en vervreemding.
De waardigheid werd een ramp. De groei werd een woekerend gezwel. … De wetenschap
veranderde in sciëntisme – wetenschappelijk materialisme en wetenschappelijk imperialisme
– dat al snel het overheersende ‘officiële’ wereldbeeld van het modernisme werd.
Dit wetenschappelijk materialisme verkondigde als gauw dat de andere waardesferen
waardeloos waren, ‘niet wetenschappelijk’, een illusie of nog erger. En juist daarom was het
wetenschappelijk materialisme dat verklaarde dat Het Grote Nest van Zijn niet bestond. …
Zo kwam het dat het moderne Westen de eerste belangrijke beschaving in de geschiedenis van
het menselijke ras was die ontkende dat Het Grote Nest van Zijn een substantiële realiteit
had. En die grootschalige ontkenning willen we het bewustzijn, het innerlijke, het diepe, het
spirituele opnieuw in aanraking brengen, om geleidelijk tot meer integrale aanvaarding te
komen” (Wilber, 2000, p. 83).
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Postmoderniteit
De postmoderniteit is volgens Wilber de tijd waarin het differentiatieproces nog verder door is
gegaan. Wilber blijft er herhaaldelijk op hameren dat het ‘wij’ zeer zeker niet een ‘groter ik’
is (Wilber, 1982, 2000 & 2007). Nu juist dit ‘wij’ lijkt volgens Wilber centraal te staan bij de
inzichten van de postmoderniteit. Vermoedelijk zou Wilber hier goed uit de voeten kunnen
met het kader van normatieve professionalisering, aangezien dit kader nu juist over de
interpersoonlijke dimenisie gaat.
Wilber heeft in het kader van de interpersoonlijke dimensie veel kritiek op het werk van onder
andere Laszlo, Chapra, Zukav en velen met en na hun. Hij zegt dat zij in een diepe, diepe
verwarring terecht zijn gekomen (Wilber, 2007, p. 144), een waar hij in zijn eerdere werk ook
mee te kampen had. Het probleem van deze ‘nieuwe’ holistische theorieën is volgens Wilber
dat ze de interpersoonlijke dimensie volledig negeren (Wilber, 1982).
Het centrale inzicht van het postmodernisme is volgens Wilber dat er een enorme hoeveelheid
van perspectieven bestaan die van context tot context verschillen. Hierdoor hebben de grote
verhalen, tradities en waarheden van kracht moeten inboeten. Echter, daarmee zijn we ook
direct bij het hart van het probleem van de postmoderniteit aanbeland; namelijk dat de
rijkdom aan perspectieven ook inhoud dat veel perspectieven zo ver doorgeschoten zijn dat er
geen sprake van differentiatie is, maar eerder sprake van dissociatie. Er is volgens Wilber
geen samenhang, verbinding en cohesie. In plaats van integratie, is er eerder sprake van
desintegratie. Dit is een groot probleem volgens Wilber, want hierdoor hebben we te maken
met een enorme versplintering. Een radicale vorm van het postmodernisme, zo zegt Wilber, is
zelfs zo ver doorgeslagen dat zij elke vorm van objectiviteit, diepgang en overkoepelende
kaders ontkennen (Visser, 2001, p. 215). De kern van het postmodernisme is dat het laat zien
dat alles een perspectief is, maar ze lijkt er aan voorbij te gaan dat ook zij op zichzelf slechts
een perspectief is (Ibidem, p. 226).
Door de differentiatie, of feitelijk dissociatie van ontelbare perspectieven lijkt er zelden of
geen ruimte voor kwaliteit en diepgang voor kunst meer te bestaan en dat er daarbij geen
legitimatie meer te vinden is voor hoogwaardige vormen van ethiek. Immers ethische visies
die slechts voor het gewin van een individu zijn, zijn strikt gezien dan ook maar een
perspectief die naast een ethiek die gericht is op humaniserende cq kosmopolitische waarden.
Een persoon als moeder Theresa zou dan gelijk staan qua waarheid als een visie die we
bijvoorbeeld tegen komen in het boek ‘Hoe word ik een rat’ van Joep Schrijvers. Alhoewel dit
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boek vanuit een radicale vorm van postmodernisme te begrijpen is, voelen we ons vaak een
beetje ongemakkelijk bij de stellingen van dit boek.
Wilber zegt dat we altijd een beeld van de werkelijkheid hebben, en dat we daar niet aan
kunnen ontkomen: “Zelfs de postmodernen, die ‘tegen het grote beeld’ zijn, geven ons een
heel groot beeld van de reden van hun afkeer van grote beelden, een innerlijke
tegenstrijdigheid die hen in een onaangename positie heeft gebracht maar eens te meer bewijst
dat de mens veroordeeld is tot het creëren van grote beelden. “… Kies uw grote beelden dus
met zorg” (Wilber, 2000, p. 16).

Integrale kaders als mogelijkheid
Wilber gaat er vanuit dat de versplintering van de postmoderne tijd niet nodig is, maar dat het
hier slechts om een fase gaat. Het is een fase die volgens hem voorafgaat aan een integrale
fase. Wilber kijkt vanuit de hoek van persoonlijke ontwikkeling en constateert dat er vele
theoretici zijn die veel verschillende dingen over persoonlijke en morele ontwikkeling
claimen. Alhoewel zij verschillende modellen hanteren, lijkt er wel een consensus te zijn dat
een integrale visie volgt op een pluralistische visie (Wilber, 2000, p. 15 e.v). Deze integrale
fase in iemands persoonlijke ontwikkeling zal volgens Wilber ook plaats vinden in collectief
opzicht. De postmoderne situatie is, volgens Wilber wel een lastige en complexe situatie.
Maar Wilber zegt ook dat het postmodernisme een stralende belofte in zich droeg, namelijk:
“… de stralende belofte van een constructief postmodernisme: de integratie van kunst, ethiek
en wetenschap op elk niveau van het buitengewone spectrum van het bewustzijn, van lichaam
via intellect en ziel tot geest (Wilber 2000, p. 97)”.
Ken Wilber wijst er op dat we nu voor het eerst de kans hebben om collectief tot integrale
perspectieven te komen die de waardesferen verbinden en ook een verbinding legt tussen de
kerninzichten van de premoderniteit, de moderniteit en de postmoderniteit. Wanneer we de
drie waarheden van de oudheid, moderniteit en postmoderniteit mee willen nemen in een, wat
hij ‘integraal a-perspectivistische’ benadering noemt, moeten we nu juist plaats maken voor
binnenwerelden, innerlijke gesprekken, interpretatie, ethiek en zingeving.
Wilber zegt dat de wetenschappen de subjectieve en de intersubjectieve kampen nooit serieus
heeft genomen omdat zij elkaar kapot maakten. Volgens Wilber hebben de intersubjectivisten
deze strijd gewonnen. Hij zegt zelfs: “ … It was the extensive and savage postmodern attacks
on phenomenology (and similar methodologies (Wilber 2007, p. 47)”. Een waarlijke integrale
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aanpak zal dus beide kanten moeten beschermen van aanvallen van elke zijde (Wilber, 2007
p. 49).
Wilber zegt dat het historisch gezien voor het eerst is dat we een waarlijk integrale aanpak
kunnen formuleren, dit hebben we alleen te danken aan de bekende uitspraak die we bij
Newton al tegen kwamen, namelijk: “… dat we op de schouders van REUZEN staan
(Wilber, 2000 p. 24)”.
Een aantal van deze reuzen hebben zelf ook integrale modellen ontwikkeld, ook al noemden
zij die soms niet zo. Wilber noemt bijvoorbeeld: Goethe, Schelling, Hegel, Fechner, James
maar ook Steiner, Whitehead, Gebser maar vooral Baldwin, Habermas Scri Aurobindo en
Maslow (Wilber, 2000, p. 103).
Een integraal kader kan nu voor het eerst, we leven nu in ‘the global village: “In the global
village, all cultures are exposed to each other. Knowledge itself is now global. This means
that, also for the first time, the sum total of human knowledge is available to us – the
knowledge, experience, wisdom, and reflection of all major human civilization – premodern,
modern and postmodern – are open to study by anyone (Wilber, 2007, p. 1).

Platland (Reductie en subtiel reductionisme)
Volgens Wilber leven we in een wereld waar niet veel diepgang is. De schadelijke kanten van
het postmodernisme hebben hier volgens Wilber sterk mee te maken, maar ook de eerdere
‘kolonialisering van de leefwereld’ en de strijd van de subjectivisten en de intersubjectivisten
onderling. De diepgang van de innerlijke wereld is gereduceerd tot slechts objectieve
meetbare eenheden. Deze eenheden worden voornamelijk uitgedrukt in chemische processen
en neurologische activiteiten. De innerlijke en intersubjectieve werelden komen op deze
manier niet tot hun recht. Ervaringen, diepgang en ethiek zijn op zichzelf staande grootheden,
die op hun eigen manier benaderd moeten worden. Pas wanneer daar nadrukkelijke ruimte
voor ontstaat, kunnen we beginnen de aspecten van de leefwereld verder te onderzoeken.
Wilber zegt dat we langzaam maar zeker zijn aangekomen in wat hij ‘platland’ noemt. Wilber
zegt: “Platland is eenvoudig de overtuiging dat alleen de wereld van de Rechterkant (van de
vier kwadranten) echt is – die van materie en energie, empirisch onderzocht door de
menselijke zintuigen en hun verlengstukken (telescopen, microscopen, fotografische
afbeelding enz.). Alle innerlijke werelden worden gereduceerd tot of verklaard door
objectieve, uiterlijke termen. Het geloof in Platland neemt twee vormen aan: subtiel
reductionisme en grof reductionisme. Het subtiele reductionisme reduceert alle innerlijke
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dingen aan de Linkerkant tot het kwadrant Rechts-Onder; dat wil zeggen het reduceert elk
‘ik’ en elk ‘wij’ tot een systeem van samenhangend ‘het/zij’(het klassieke voorbeeld van de
systeemtheorie). Het grove reductionisme gaat nog een stap verder door alle materiële
systemen te reduceren tot stoffelijke atomen (Wilber, 2000 p. 93- 94). En verder op: “Foucoult
vatte de nachtmerrie als volgt samen: mensen werden gezien als ‘objecten van informatie,
niet als subjecten in communicatie’” (Wilber, 2000, p. 94).
Een vorm van reductie die volgens Wilber nog gevaarlijker is komt nu juist niet van de kant
van de modernisten of postmodernisten. Deze ‘subtiele vorm van reductie’ komt van de
mensen met het zogenoemde nieuwe paradigma. Wilber zegt dan ook dat het zogenoemde
‘nieuwe paradigma’ de interspersoonlijke of tweede persoonsvisie waar Scharmer het ook
over heeft, volledig negeert (Wilber, 2007, p. 160). Ook vlakt dit ‘nieuwe’ of volgens Wilber
oude paradigma de niveaus van zijn uit en daarmee alle diepgang die daarmee gepaard gaat.
Er zijn in dit ‘nieuwe’ paradigma, maar twee niveaus, die van het individuele en het
collectieve. Verder op bij de paragraaf over ontwikkelingsstadia ga ik hier verder op in.

Differentiatie, dissociatie en integratie
Er is een beweging waar Wilber in verschillende variaties over schrijft, maar feitelijk zelf ook
aan doet en dat is het proces van differentiatie en integratie. Dit metaproces hield voor Wilber
zelf in dat zijn systeem tenminste vijf keer noodgedwongen verder moest laten differentiëren.
In een aantal gevallen waren het volgens Wilber drastische veranderingen. Die hem veel
zorgen baarden (Visser, 2001, p. 71).
Wilber schrijft bijvoorbeeld over het grote differentiatie proces waarbij de Grote Drie
gedifferentieerd werden. Daarna ontstond een nog groter differentiatieproces waarbij een
wildgroei van ontelbare perspectieven de postmoderniteit in zouden luiden. Maar ook spreekt
Wilber over deelpersonen die langzaam maar zeker van onszelf differentiëren. Dit proces van
differentiatie is volgens Wilber een proces dat een steeds grotere complexiteit kenmerkt. Deze
steeds complexer wordende situatie, zowel individueel als collectief, zijn voor hem een
voorbode voor een integratieproces. Echter wanneer een differentiatieproces te ver door schiet
kan er ook een dissociatief proces optreden. Dit is het geval met wat Wilber de gevaarlijke
kant van de postmoderniteit noemt, als ook met het gegeven wanneer iemand op persoonlijk
niveau een trauma mee heeft gemaakt. In het geval van de postmoderniteit zijn veel
perspectieven zover gedifferentieerd dat ze feitelijk gedissocieerd zijn van het grote geheel. In
het geval van een dissociatie proces bij een individueel persoon, leidt dit er toe dat dit deel in
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het schaduwrijk terecht komt en van tijd tot tijd de ‘macht’ over ons neemt. We handelen dan
vanuit patronen. Wilber zegt bijvoorbeeld: “… those things in the world that most disturb and
upset me about others are actually my own shadow qualities …” (Wilber, 2007, p. 120).
En later: “If the negative qualities of another person merely inform me, that’s one thing; but
if they obsess me, infuriate me, inflame me, disturb me, then chances are that I am caught in a
serious case of shadow-boxing, pure and simple” (Wilber, 2007, p. 121).
Wilber is in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld gaande is in de new-age wereld geen grote fan
van Carl Jung, maar wel een fan van Sigmud Freud. Hij is geen aanhanger van Jung omdat
Jung’s onderscheid tussen het persoonlijke en het collectieve (onderbewustzijn), bijdraagt aan
de verwarring tussen pre- en transrationaliteit. Op die manier duwen de spiritueel gezindten te
vaak en te gemakkelijk de rationaliteit opzij. Van echte ontwikkeling kan er volgens Wilber
dan geen sprake zijn. Wilber komt met een nieuwe interpretatie van Freud die overeenkomt
met het verhaal van differentiatie en integratie. “Not many people know that Freud never -not
once – used the terms “ego” or “id.” When Freud wrote, he used the actual pronouns “the I”
and “the it.” … … As I said, Stratchey used the Latin terms “ego” or “id” instead of “I” and
“it” because he thought it made Freud look more scientific, whereas all it really did is
completely obscure Freud, the brilliant phenomenologist of the disowned self. Perhaps
Freud’s best-known summary of the goal of psychotherapy is: ‘Where id was, there ego shall
be.” What Freud actually said was: “Where it was, there I shall become (Wilber, 2007, p.
123)”.
Hier zien we het process van integratie goed weergegeven. Wanneer wij bepaalde aspecten
van onszelf gedissocieerd hebben maar wel aan onze schaduw willen werken, is het zaak om
deze delen weer onder ogen te zien, deze delen bewust zijn en ze niet meer weg te duwen. We
projecteren deze aspecten van onszelf dan niet meer op anderen. In die zin zijn de aspecten
die we vervelend vinden aan andere mensen vrijwel altijd aspecten van onszelf. Wanneer we
deze delen wel weer terug in ons bewustzijn nemen zijn we meer heel en zijn we in groeiende
mate een integraal mens geworden.

4.3 Integrale psychologie & Integrale spiritualiteit
Ken Wilber heeft vele jaren aan zijn systeem gewerkt. Zijn systeem is los van de termen
AQAL, IMP of IOS zoals we in paragraaf 4.5 nog zullen zien, het beste samen te vatten als
integrale psychologie en integrale spiritualiteit. Zelf ben ik eerder geneigd om zijn systeem
eerder samen te willen vatten in de term Integrale Psychologie, aangezien het boek Integrale
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Spiritualiteit het nieuwste boek is en zeer zeker opgevat kan worden als een verdere
uiteenzetting van het werk Integrale Psychologie.

Een vijfde stroming in de psychologie?
Naast het behaviorisme, de psychoanalyse, de humanistische psychologie en de
transpersoonlijke psychologie zou de integrale psychologie de vijfde school binnen de
psychologie zijn (Visser, 2001, p. 45). De integrale psychologie zou verder niets toevoegen
dan alleen het omvatten van de vier eerder genoemde stromingen. De verhouding van de vier
verschillende psychologische scholen worden verbonden door de ‘perrenial filosofie’,
afkomstig van Aldous Huxley (Ibidem, p. 49). In 1975 verscheen Wilber met een artikel
‘Psychologia, Perennis’ in the journal of Transpersonal Psychology, om deze koppeling te
leggen (Ibidem, p. 51). Visser zei dat doordat Wilbers psychologie met klem verschilt van
Jung’s dieptespychologie, dat het wellicht beter hoogtepsychologie genoemd zou moeten
worden (Visser, 2001, p. 76).
“Hebben al deze behandelingsniveaus iets gemeenschappelijks? Is er een rode draad te
ontdekken in de psychoanalytische, cognitieve, humanistische en transpersoonlijke methoden?
Globaal gesproken: ja. En dat is: bewustheid op zich is genezend” (Wilber, 2000, p. 123124).
Dit is genezend om een heel elementaire reden: alleen door deze facetten volledig te ervaren
kan het bewustzijn deze elementen werkelijk onderkennen en vervolgens losmaken: ze zien
als een object en zich er dus van differentiëren, zich eruit losmaken en er bovenuit stijgen –
om ze vervolgens te integreren in een alomvattende, meedogende aanvaarding (Ibidem, p.
124). Maar om ze allemaal bewust te kunnen zijn hebben we wel een integraal model nodig:
“But in order to spot pahthology, you have to be able to know where to look” (Wilber, 2007,
p. 103).
Kortom, in de grote morfogenetische migratie van materie via lichaam, intellect, ziel en geest,
kunnen in elke willekeurige golf facetten van het bewustzijn afgesplitst, vervormd of
genegeerd worden – facetten van het lichaam kunnen worden onderdrukt, elementen van het
intellect kunnen worden vervormd, aspecten van de ziel kunnen ontkend en de roep van de
geest kan worden genegeerd (Wilber, 2000, p. 124).
Door (opnieuw) contact te zoeken met die facetten, ze bewust onder ogen te zien en volledig
te ervaren, kan het bewustzijn hun belangrijke stem differentiëren (overstijgen) en integreren
(omvatten) in de algehele stroom van evolutionaire ontvouwing (Ibidem, p. 124).
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De traditionele school in de psychologie is er op gericht om hoe een individu rationeel en
autonoom kan worden. Ze denken volgens Wilber veel in het schema: ‘persoonlijk –
transpersoonlijk’. Maar wanneer de existentiële dimensie mee word genomen moet er eerder
van het schema: ‘persoonlijk- existentieel – transpersoonlijk’ gesproken moeten worden.
Wilber gaat later nog verder door het schema: ‘persona- ego – existentieel – transpersoonlijk’
te hanteren (Ibidem, p. 53). Om uiteindelijk dan toch weer een ander schema te hanteren:
‘persona – ego – centaur – getuige – geest’. Wilber redeneert dat hoe meer omvattend een
kader is, hoe meer waarheid ze te pakken heeft (Ibidem, p. 55). Ook James zijn inzichten
neemt Wilber mee, door bijvoorbeeld ook een onderscheid te hanteren tussen conceptuele
kennis en intuïtieve kennis (Ibidem, p. 58).
Al deze niveaus kunnen anders ingedeeld worden. Voor Wilber, is het van minder groot
belang hoe ze precies ingedeeld worden. In zijn boek ‘Integrale Psychologie’ geeft hij aan dat
hij allerlei verschillende schema’s onderzocht heeft een aantal toont hij als bijlage in een van
zijn boeken (Ibidem, p. 231 -251).

Drie donkere nachten
Thomas Moore heeft voor Wilber een perspectief wat zeer bruikbaar is, vooral wanneer hij
het over zorg voor de ziel heeft (Visser, 2001, p. 148). Ook het boek met titel ‘De donkere
nachten van de ziel’ van Moore valt binnen Wilbers systeem op haar plek. Wilber zegt zelfs
dat er verschillende donkere nachten zijn. (Wilber, 2007, p. 83). Wilber zegt over deze
donkere nachten, dat ze staan voor overgangsfases in de transpersoonlijke
ontwikkelingsstadia. “… I added three “dark nights”: the dark night of the (gross) senses,
the dark night of the (subtle) soul, and the dark night of the (causal) self. A “dark night” is a
generic term representing many things in different traditions, but in general it represents a
passing through, or a letting go, of attachment or addiction to a particular realm (gross,
subtle, causal), and/or sometimes the pain that comes from peak experiencing a higher state
that is already free of the particular addiction, and the being plunged back into the lower
state, generating a profound sense of suffering. Generally these dark nights occur in the
transition phases between states, or the passing of Wakefulness (and hence identiy) from
gross-body waking to sublte-soul dream to causal-self formless to radical nondual” (Wilber,
2007, p. 99).
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4.4 Bewustzijnsstaten vs ontwikkelingssniveaus
Wilber zegt dat er verschillende bewustzijnsstaten zijn. Hij maakt een onderscheid: “In
adition to natural or ordinary states, there are altered or nonordinary states, including
exogenous states (e.g. drug-induced), and endogenous states (which include trained states
such as meditative states). Heightened states, ordinary or nonordinary, are often called peak
experiences.
Most cultures, and certainly the great traditions, have a cartography of states, including
natural, exogenous, and endogenous states” (Wilber, 2007 p. 73). Wilber onderscheid een
viertal verschillende meditatiestaten. Deze zijn: “Gross waking states, subtle-dream states,
causal-formless states, witnessing states – or “the Witness” en ever present Nondual
awareness” (Wilber, 2007 p. 74).
Verder zegt hij nog: “Moreover, most states of consciousness are exclusive – you cannot be
drunk and sober at the same time” (Wilber, 2007 p. 75).
Zoals we bij Scharmer hebben gezien gaat het bij Theory U over verschillende
bewustzijnsstaten. Wilber laat met veel klem een belangrijk onderscheid zien. Wilber zegt:
“There is an interesting thing about states of consciousness: they come and they go” (Wilber,
2007 p. 4). En later: “… Where states of consciousness are temporary, stages of
consciousness are permanent” (Ibidem p. 5). En later: “Language isn’t present one minute
and gone the next. Passing states have been converted to permanent traits” (Wilber, 2007 p.
5).

Ontwikkelingsstadia
Om ontwikkelingsstadia uit te leggen, laat ik even een passage voorbij komen waar hij even
in gaat op Gillian haar werk (In a Different Voice): “Does a woman have a right to an
abortion?”. Gillian found that they gave three different answers to that question: Yes, No,
and Yes.
The first type of answer was, “Yes she has a right to an abortion, because what I say is right,
and fuck you,” pardon her French. The second type of answer was “No, she does not have a
right to an abortion, because that is against the law/the Bible/my society, and so that would
be horrible.” The third type was, “Yes under certain circumstances she can do so, because
you have to weight the overall impact on everybody, and sometimes an abortion is lesser
evil.” These three responses are called preconventional, conventional and postconventional.
Gillian – Selfhish, care and universal care …” (Wilber, 2007, p. 51). En verder: “ … I have
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suggested that we can also call these stages egocentric, ethnocentric, and worldcentric”
(Ibidem, p. 51).
“Yes I can break the conventional law,” is somehow a post-conventional rebel attempting to
subvert dominant hierarchies in the name of a higher freedom … Maybe; and maybe they are
simply saying, “Fuck you, nobody tells me what to do!” Both pre-conventional and postconventional are nonconventional, so they often look alike to the untutored eye”(Ibidem, p.
51). Elk van de stadia waar Wilber over spreekt heeft zijn eigen ‘architectuur’ (Ibidem, p.
116). Dit inzicht heeft hij grotendeels ontleend aan de verschillende wereldbeelden die bij
Spiral Dynamics te vinden zijn (Beck & Cowan, 1996)

De pre/trans fallacy
Wilber zegt dat er veel verwarring is in de wereld rondom spiritualiteit. Volgens Wilber heeft
dit te maken met het te eenvoudige onderscheid tussen, rationaliteit en spiritualiteit.
Spiritualiteit krijgt bij de spiritueel georiënteerde mensen de voorkeur en rationaliteit is dan
een aspect dat we maar zo snel mogelijk los moeten laten. Anderzijds zijn er ook mensen die
de nadruk willen leggen op rationaliteit, omdat de spirituelen vaag en zweverig zijn. Wilber
zegt dan ook dat er feitelijk meerdere niveaus en op verschillende manieren onder te brengen
is. Wilber zegt dat er minstens drie niveaus zijn. Namelijk, prerationeel, rationeel en
transrationeel. Bij transrationaliteit bouw je voort op de rationaliteit en is daar een integraal
onderdeel van. Wilber zegt: “This anti-intellectualism and anti-rationalism (that quickly
slides into prerationalitism), unfortunately fosters and encourages a narcisstic approach to
meditation and spiritual studies (as it slides from worldcentric to ethnocentric to egocentric)
(Wilber, 2007, p. 53). En later: “Pre/trans fallacy applies only to stages, not to states”
(Wilber, 2007, p. 53).
Rationaliteit kan dus in Wilbers systeem nog steeds, ook na ‘Auswitz’, immers volgens
Wilber is echte rationaliteit instaat om door gesloten geesten van deze groepsgebonden zaken
heen prikken (Visser, 2001, p. 209).

De ‘Psychograph’
Er zijn verschillende aspecten van het ontwikkelingssniveau waarop wij ons bevinden. In het
eerdere werk van Wilber zagen we slechts één ongedifferentieerd niveau, in het latere werk
(2007) gaf hij verschillende differentiaties weer, die weer samen komen in een ‘integrale
psychograaf’. Wilber zegt: “ Through the major stages or levels of development, the various
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lines unfold … The psychograph helps to spot where your greatest potentials are” (Wilber,
2007, p. 9). Integrale ontwikkeling is dan een belangrijk impliciet doel. Maar, zegt Wilber:
“To be integrally developed” does not mean that you have to excel in all the known
intelligences, or that all of your lines have to be at level 3. ... But it does mean that you
develop a very good sense of what your own psychograph is actually like, so that with a much
more integral selfimage you can plan your future development” (Ibidem, p. 9).
Er bestaat een manier om sneller te groeien, Wilber zegt hoe je dat kunt doen: “The more you
plunged into authentic higher states of consciousness –such as meditative states-the faster you
will grow and develop through any of the stages of consciousness” (Ibidem, p. 11).
Kortom het zal bij integrale ontwikkeling dus altijd zo zijn dat je goed bent in een aantal
dingen en iets minder goed in andere dingen. Ofwel: “A “level of development” is always a
“level in a particular line” (Ibidem, p. 61). Wilber refereert in dit kader ook naar Howard
Gardner zijn concept van ‘multiple intelligences’ (Ibidem, p. 7). De voornaamste
intelligenties worden in de volgende psychograph weergegeven:

Line

Life’s Question

Typical researcher

Cognitive

What am I aware of?

Piaget, Kegan

Self

Who am I?

Loevinger

Value

What is significantto
me?

Graves, Spiral
Dynamics

Moral

What should I do?

Kohlberg

Interpersonal

How should we
interact?

Selman, Perry

Spiritual

What is of ultimate
concern?

Fowler

Needs

What do I need?

Maslow

Kinesthetic

How should I physically
do this?

Gardner

Emotional

How do I feel about
this?

Goleman

Aesthetic

What is attractive to
me?

Housen

Afbeelding 14 Integral Psychograph – multiple lines. Multiple intelligences
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Elk van deze lijnen zijn belangrijke lijnen. Volgens Wilber is de cognitieve lijn de
belangrijkste aangezien zij de anderen mogelijk maakt.
In het onderzoek naar ontwikkelingsstadia is het belangrijkste werk door Piaget gedaan
(Wilber, 2000, p. 37). Wilber zegt: “ Na (…) James Mark Baldwin (...) toonde Piaget aan dat
elk ontwikkelingssniveau een eigen wereldbeeld heeft met verschillende gewaarwordingen,
modi van ruimte en tijd en ethische drijfveren (ontdekkingen waar onderzoekers als Maslow,
Kohlberg, Loevinger en Gilligan hun werk zouden baseren); hij toonde aan dat de
werkelijkheid niet een eenvoudig gegeven is, maar in belangrijke mate gestructureerd is ( een
structuralisme dat het poststructuralisme mogelijk maakte) zijn methode clinique ontwierp de
ontplooiing van het bewustzijn aan een zorgvuldig onderzoek, dat resulteerde in letterlijk
honderden nieuwe ontdekkingen: zijn psychologische onderzoeken hadden onmiddellijk
invloed op alles van didactiek tot filosofie (een van degenen die veel aan Piaget te danken
hebben is Habermas). Er zijn weinig theoretici die zelfs maar een tiende hiervan op hun naam
kunnen schrijven” (Wilber, 2000, p. 38).
“… Maar wat de cognitieve lijn zelf betreft is het werk van Piaget nog steeds indrukwekkend;
bovendien is het bewijs, na bijna drie decennia van intens cultureoverschrijdend onderzoek,
vrijwel unaniem: de stadia van Piaget zijn tot aan formele operatie universeel en
cultuuroverschrijdend” (Ibidem, p. 38). En verder: “ … ‘Ten slotte lijken kinderen in
verschillende samenlevingen, hoewel het tempo en het prestatieniveau waarmee kinderen de
concreet operationele periode van Piaget doorlopen afhangt van de culturele ervaring, de
door hem voorspelde opeenvolging aan te houden” (Ibidem, p. 39).
Een van de punten van kritiek van de voorstanders van het pluralistisch relativisme is dat elk
concept van stadia – zoals bij Kohlberg en Loevinger – in wezen eurocentrisch,
marginaliserend en seksistisch is (Ibidem, p. 65). Maar volgens Wilber is deze claim
ongegrond. Het werk van Kohlberg, Loevinger, maar eerder ook Piaget, zijn door de jaren
met veel empirisch onderzoek ondersteund.

4.5 De integrale oogst
Integral Opereating System (IOS)
Een integrale map is hetgene wat Wilber in al die jaren heeft willen maken. Wilber zegt
hierbij, en lijkt daarmee te impliceren dat hij hier niet alleen in stond: “Over the last several
decades, there has been an extensive search for a comprehensive map of human potentials”
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(Wilber, 2007, p. 1). IOS is volgens hem een integrale en omvattende map die vijf aspecten
omvat. Deze zijn de eerder genoemde kwadranten, verschillende levels, verschillende
(ontwikkelings-)lijnen, verschillende (bewustzijns-)staten en verschillende types (Ibidem, p. 3
e.v.). Uiteindelijk is Wilbers kader een metakader (Ibidem, 2007, p. xii).
Over deze types zegt Wilber dat er een verschil is tussen horizontale en verticale modellen
van persoonlijke ontwikkeling. Verticale modellen heb ik eerder besproken bij de
ontwikkelingsstadia. De horizontale modellen zeggen meer iets over verschillende type
mensen. Er zit dus niet een zogenaamde hiërarchie of beter holorchie in. Voorbeelden van
deze modellen zijn: Jungiaanse typen, het enneagram en Myers-Briggs.
Deze integrale map (IOS) is precies dat wat het zegt. Het is een map, niet meer en niet
minder. Een map, zo zegt Wilber, vermoedelijk in navolging van Korzybski, valt niet overeen
met het gebied (Wilber, 2007, p. 2). Ofwel we kunnen een map hebben om ons de weg te
wijzen, maar we moeten wel zelf acties ondernemen om ons naar de verschillende punten op
de map te kunnen bewegen. Wilber zei eens: “In other words, all my books are lies. They are
simply maps of a territory, absolutely nothing. And it is nothing, the Mystery, the Emptiness
alone that needs te be realized: not known but felt, not thought but breathed, not an object but
an atmosphere, not a lesson, but life’” (Visser, 2001, p. xv).

Integraal a-perspectivisitsch en methodologisch pluralisme
Het kader of map die Wilber aanreikt is in zijn eigen woorden een a-perspectivistische
benadering die het beste benut word door een vorm van methodologisch pluralisme. Elk
perspectief heeft zijn plek in de vier kwadranten. Zo kan de onderlinge strijd tussen de
verschillende kampen (subjectivisten, intersubjectivisten, objectivisten en interobjectivisten)
ophouden. De kracht van de integrale benadering is dan: “The integral approach does not add
any content, to these displines; it simply shows them the areas of their own approaches that
are less than integral or less than comprehensive, and this acts, as a guide for reorganizing
the disciplines in ways that are proving to be, in some cases, nothing less than revolutionary
(Wilber, 2007, p. ix)”. Alleen is het wel zo dat: “One of the main difficulties in presenting the
Integral Approach is that you have to explain it before you can apply it (Ibidem, p. ix)”.

Integral Methodological Pluralism (IMP)
Wilber komt in het boek Integrale Spiritualiteit met het onderscheid tussen binnen en buiten
perspectieven. Elk van zijn vier kwadranten heeft zo een binnen- en buitenperspectief. Dat
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betekend dat er acht zones onder te verdelen zijn. Wilber zegt: “The fundamental claim of
AQAL Integral Theory is that any approach that leaves out any of these 8 paradigms is a lessthan-adequate approach according to available and reliable human knowledge at this time
(Wilber, 2007, p. 33).
Elk van deze acht zones heeft een eigen methodologie.

Afbeelding 15. Acht Basis Methodologiën

Wanneer we naar de zones één en twee kijken zien we dat we ze beide nodig hebben.
Wanneer we alleen gefocust zijn op een van die twee zones laten we belangrijke dingen
liggen: “Here’s the point: you can sit on your mediation mat for decades, and you will
NEVER see anything resembling the stages of Spiral Dynamics. And you can study Spiral
Dynamics till the cows come home, and you will NEVER have satori. And the integral point is,
if you don’t include both, you will likely never understand human beings or their relation to
Reality, divine or otherwise” (Wilber, 2007, p. 38). En verder: “Meditative understanding
involves preeminently a methodology of looking at the “I” from the inside (using
phenomenology); Spiral Dynamics involves studying the outside (using structuralism)
(Ibidem, p. 38)”.
Wilber zegt dan ook dat het niet zo is dat waar je mee bezig bent niet goed is. Hij zegt
namelijk dat niemand slim genoeg is om het altijd bij het juiste einde te hebben en dat
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niemand dom genoeg is om het altijd bij het foute einde te hebben. Het voornaamste wat
Wilber ons aanraad is om deze methodieken aan te vullen (Ibidem, p. 117). De kern van
Wilbers werk is dan ook het mooist samen te vatten in de zin: ‘dat iedereen gelijk heeft’, maar
dan wel gedeeltelijk gelijk. Zijn werk is er in gelegen om te laten zien dat er meer is en hoe
we wel zoveel mogelijk perspectieven kunnen omarmen (Visser, 2001, p. 224).

4.6 Suggestie: differentiatie binnen modus 3 kennis
Wilber laat in zijn hele werk zien dat de persoonlijke dimensie een zeer belangrijk gegeven is.
Wilber laat ook zien wat het gevaar is wanneer onder andere het subjectieve en het
intersubjectieve ongedifferentieerd van elkaar benaderd worden. Het lijkt mij een terechte
suggestie te zijn dat de kennis die we bij modus 3 tegen komen, beter onderscheiden kunnen
worden in persoonlijke of subjectieve kanten enerzijds en interpersoonlijke/intersubjectieve
aspecten anderzijds. Elk heeft een andere ontologische en epistemologische grond en
structuur die daarbij haar eigen benaderingen hebben. Ook het woord ‘existentiële normen’,
zoals we dat bij normatieve professionalisering tegen komen dient, gezien het kader van
Wilber, omvat te worden door een integrale vorm van persoonlijke ontwikkeling. Wat mij
nodig lijkt, is dat er een differentiatie in de theorievorming rondom normatieve
professionalisering komt. Maar ook dat existentiële kennis als aspect van persoonlijke kennis
wordt gezien. Kortom ik pleit voor een differentiatie binnen modus 3 kennis voor enerzijds
een modus 3A variant die over morele zaken gaat en een 3B variant die over persoonlijke
kennisinhouden gaat. Existentiële kennis is dan een onderdeel van ‘persoonlijke kennis’. Ik
pleit voor een 3A en 3B variant omdat met veel moeite deze twee varianten in cognitief
opzicht wel van elkaar gescheiden kunnen worden in een modus 3 en modus 4 kennisvariant,
maar dat ze in de praktijk niet los van elkaar komen en daarom aangeduid zouden kunnen
worden als een modus 3A en 3B variant.

4.7 Afsluitende opmerkingen over Wilber
Wanneer we naar Wilbers kader kijken kan ons niets anders opvallen dan dat hij een poging
doet om zoveel mogelijk perspectieven te omarmen of eigenlijk te integreren in zijn visie. Hij
voegt naar eigen zeggen ook niets toe aan deze perspectieven. Deze ‘intentie’ lijkt valide te
zijn. Of het ook ‘mogelijk’ is om zoveel mogelijk perspectieven te omarmen is een volgende
vraag. Hetebrij gaf aan in een gesprek aan dat het belangrijk is dat iemand liever ‘helder en
beperkt’ is dan dat iemand ‘onhelder en onbeperkt is’. Toch denk ik dat Wilbers kader ook
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helder en beperkt is, dat terwijl zijn intentie wel is om alles te omarmen en te integreren. Zo
heeft hij zelfs een boek geschreven met de gedurfde titel: ‘A brief History of Everything’
(Wilber, 1996). Toch is hij bewust van het feit dat hij dit nooit bereiken zal. Zelf geeft Wilber
een paar dingen aan. Ten eerste doet hij een poging om zoveel mogelijk te integreren, maar
weet ondertussen wel dat hij dat niet alles kan integreren (Visser, 2001, p. xv). Immers zo
hoopt hij dat er ooit nog eens iemand zal zijn die zegt dat hij gelijk heeft, maar dat hij slechts
gedeeltelijk gelijk had (Ibidem, p. 37). Als tweede punt geeft Wilber aan dat zijn methode een
kader is en slechts ‘een’ kaart van de werkelijkheid, en dus niet ‘de’ werkelijkheid zelf is
(Wilber, 2007 p. 2). Hij wil een zo goed mogelijke map ontwikkelen. Daarbij is hij zich
bewust van het onnoembare en is hij iemand die reductie een van de ergste dingen lijkt te
vinden. Het nonduale is voor Wilber zoiets dat per definitie niet uitgedrukt zou kunnen
worden in duale termen (Wilber, 2000). In het verlengde hiervan denk ik dat Wilber zich
volledig zou scharen achter het begrip van de Tao Te Ching, namelijk dat: “De Tao waar wij
over spreken is niet de ware Tao” (Lao Tse, +/- 400 v. Chr). Wilbers eerste aanraking met
spiritualiteit was dan ook het contact met de Tao Te Ching (Visser, 2001, p. 21).
De kern van Wilbers oeuvre valt wat mij betreft samen te vatten in zijn ‘laddermodel’ voor
persoonlijke ontwikkeling en de vier kwadranten en/of de ‘acht zones’.
Een mooi punt in Wilbers werk is dat hij een tegenwicht tegen wat hij ‘Platland’ noemt wil
bieden. Hij wil met zijn werk veel facetten van persoonlijke diepgang laten zien en laten zien
hoe we verbindingen met allerlei ideeën en mensen aan kunnen gaan. Zijn hele werk bestaat
er uit om verschillende processen van differentiatie en integratie te laten zien. Deze beweging
lijkt, alhoewel zij ook een hoge mate van complexiteit in zich draagt, toch een bevredigende
te zijn waarin hyperreflectie teruggedrongen kan worden. Het belangrijkste wat Wilber hier in
laat zien zijn post-rationele aspecten van het menszijn en hogere vormen van bewustzijn.
Wilber heeft waarschijnlijk wel het meest omvattende kader of map voor persoonlijke
ontwikkeling gemaakt. Alhoewel het per definitie een poging is en dat nooit alles omvat kan
worden, kan zijn werk een enorme verrijking betekenen.
Wilber was begonnen met een kader voor persoonlijke ontwikkeling en/of psychologie en
spiritualiteit, maar heeft in zijn latere werk ook ruimte gemaakt voor ethiek en verschillende
inzichten uit verschillende wetenschappen. Wilber heeft zelfs de niet mechanistische
wetenschappen een plek gegeven in zijn kader. Hij heeft namelijk een verdere differentiatie
gezien in de Grote Drie. In zijn interpretatie van de wetenschap, maakt hij onderscheid tussen
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de wetenschappen die gericht zijn op de losse objecten (it) en de wetenschappen die gericht
zijn op de relaties tussen de verschillende objecten (it’s). Wilber fundeert zijn kader in een
historisch proces. Op die manier heeft Wilber een diepe fundering voor zijn kader. Ook heeft
hij een groot probleem kleiner gemaakt. Dit probleem is een overvloed van verschillende
perspectieven die zo kenmerkend zijn in een postmoderne situatie waarin gefragmenteerde
hyperreflectie een groot en reëel probleem is.
Wel moet er gezegd worden dat Wilbers kader natuurlijk zelf al een interpretatie is. Wanneer
we blindelings afvaren op zijn interpretaties, zullen we er ook vanuit gaan dat er in al die
discussies die hij aanraakt een consensus zou bestaan. Dit is wat we van zelfsprekend niet
kunnen aannemen. Elk vakgebied kent natuurlijk allerlei controverses, stromingen, scholen,
politieke gevechten voor strategische posities en/of strijdende ego’s.
Maps of Time, het werk van Christian Davis, zou Wilbers historische proces nog dieper
kunnen funderen, aangezien dit werk over Big History gaat en niet beperkt is tot individuele
mogelijkheden tot persoonlijke groei, die in de loop van de menselijke geschiedenis veranderd
zijn, zoals dat bij Wilber het geval is. Ook Harry Kunneman’s onderscheid tussen micro,
meso en macro is een aspect dat hierin mee genomen zou moeten worden. Immers dit
onderscheid laat zien op het micro niveau (persoonlijk) een historisch proces plaats vindt waar
we voor een deel invloed op uit kunnen oefenen. Dit maakt het meer voorspelbaar. Op het
meso niveau hebben we met organisaties en maatschappijen te maken. Organisaties zijn meer
maakbaar, maar beiden hebben minder te maken met een lineair historisch proces en zijn op
die manier niet gemakkelijk te voorspellen. Het macro niveau heeft te maken met natuur
wetenschappelijke aspecten die niet gestuurd kunnen worden omdat ze letterlijk en figuurlijk
buiten ons handbereik liggen. Ze zijn weliswaar voorspelbaar maar niet veranderbaar.
Het kader van Wilber is een, althans voor mij, verreikend perspectief waarin rationele en
postrationele aspecten geïntegreerd kunnen worden. Op die manier hebben spirituele zaken en
rationele zaken beiden een plaats. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat deze combinatie het
krachtigste is.
Een ander punt van kritiek is dat Wilber niet de discussie is aangegaan met wetenschappers.
Hij heeft zijn werk grotendeels laten vormen door hetgeen hij las en hetgeen hij er zelf over
dacht. Voor mensen die niet geschoold zijn in de gebieden waar hij over spreekt, is het soms
moeilijk om zijn beweringen te traceren en te valideren. Wilber is op een bepaalde manier zo
omvattend, dat het een levenslang onderzoek zou kosten om zijn hele oeuvre volledig te
onderzoeken en eventueel te valideren. Wilber komt ook niet naar conferenties, maar wat nog
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meer aan de isolering van zijn werk heeft toegedragen is dat hij op sommige punten een vrij
harde schrijfstijl hanteert waardoor hij in sommige gevallen polemische effecten zal oogsten
en feitelijk geoogst heeft.
Een groot voordeel van Wilbers laddermodel is dat het uitnodigt om ons als mens verder te
(willen) ontwikkelen. Hij laat groeistadia zien en onderbouwt dit met wetenschappelijk
onderzoek. Wanneer ik Wilbers kader zie, zie ik een gebrek bij Scharmer en dat is dat
Scharmer, noch Wilber uiteraard, oog hebben voor ontwikkelingsstadia in teams, groepen
en/of organisaties.
Het nadeel van de onderverdeling in (persoonlijke) ontwikkelingsstadia houdt een
classificering in die mensen buiten het debat zou kunnen plaatsen. Immers wanneer mensen
een visie met daaraan gekoppeld ontwikkelingstadium hebben die nog niet zo ‘ver’ is als die
van mij, zou de verleiding erg groot zijn om te denken dat dit ‘lager ontwikkelingstadium’ in
kwalitatief opzicht minder waar is en minder van waarde is. Het volgende gevaar is dan om te
denken dat ook deze persoon van mindere waarde zou kunnen zijn. Dit is Wilber zelf ook wel
eens verweten, namelijk dat hij buiten de kritiek wilde blijven door te claimen dat hij in een
hoger ontwikkelingssniveau zat dan de mensen die kritiek aan hem gaven. Een echte integrale
benadering zou dus ruimte moeten geven voor elke wensen en waarden vanuit elk
ontwikkelingsstadium. Elk ‘hoger’ ontwikkelingsstadium zou dan ook de meerwaarde,
nodigheid en nuttigheid van een ‘lager’ stadium serieus moeten nemen en zo weten te
integreren. Wanneer we deze classificering van ontwikkelingssniveaus kwalijk vinden en de
mogelijke gevolgen daarvan schadelijk vinden, kunnen we toch nog steeds het zogenaamde
‘psychogram’ van Wilber omarmen. Voor het domein van het ‘ik’ daagt het psychogram en
rest van Wilbers integrale kader ons uit om ons op gedifferentieerde manieren te kunnen
ontwikkelen. Maar wanneer deze ‘ik’ aspecten gebruikt worden als argument in ethische,
normatieve en/of dialogische contexten slaan we nu juist de plank mis. In die zin is hier een
strikt onderscheid tussen de waardesferen van het ‘ik’ en ‘wij’ een gezonde beweging. Vooral
wanneer we beseffen dat we in het intersubjectieve domein te maken hebben met een
fundamenteel beperkte weten en dat ook Wilber niet goed beseft wat voor vormen van
complexiteit er bij normatieve professionalisering plaats kunnen vinden en feitelijk al bij alle
vormen van normatieve professionaliteit plaats vinden.
Over de verschillende bewustzijnsstaten is het probleem dat niet iedereen hier, met recht denk
ik, in gelooft. Je gaat er pas in geloven wanneer je hier iets van ervaren hebt, zegt Wilber.
Maar om dergelijke ervaringen te hebben moet je, je onder andere bezig houden met
78

meditatieve praktijken. En als je daar niet in gelooft zal je de door Wilber beschreven
meditatieve toestanden nooit ervaren. Kortom zijn verhaal lijkt op dit punt een cirkelredenatie
in te houden. Wel zei Wilber dat deze ervaringmogelijkheden geen feiten zijn, maar
mogelijkheden.
Wanneer ik naar de verschillende gebieden kijk van bijvoorbeeld de domeinen van het
mentale, intellectuele, zielenzorg, en het domein van de geest, valt mij persoonlijk op dat er
steeds een ander taalspel gevoerd word. Experts van deze losse domeinen hebben elk een
eigen taalspel. Bijvoorbeeld de mentale expert Anthony Robbins (Robbins, 1986 & 1992)
heeft een heel ander taalspel dan bijvoorbeeld, de zielezorg expert Thomas Moore (Moore,
1992 & 1999) als bijvoorbeeld de zijns en non-ego expert Eckart Toll (Toll, 1997 & 2005).
Wilber gebruikt maar één schrijfstijl en dat is een stijl die cognitieve mogelijkheden laat zien.
Een aantal van zijn werken zijn meer persoonlijke verhalen (Wilber, 2000, 1991), maar ook
daar blijft Wilber voor grote delen trouw aan zijn schrijfstijl.
In het werk wat Wilber uiteenzet in zijn boek, ‘Integrale Spiritualiteit’, is er wat mij betreft
een te complexe denkstap gemaakt waarin hij acht basis perspectieven wil nemen waarbij je
van elk van die perspectieven een eerste, tweede of derde persoonsbenadering kunt hebben. In
dat opzicht zouden er telkens ten minste vierentwintig perspectieven een plaats moeten
krijgen. Ik zou dan haast de conclusie willen stellen dat er geen ruimte meer is voor
persoonlijke invulling en creativiteit. En uiteindelijk is dat wel wat Wilber wil, hij wil dat wij
onze eigen integrale modellen ontwikkelen (Wilber, 2000, p. 227).
Als laatste kan ik nog noemen dat zijn model iets te veel gestuurd lijkt te zijn door
commerciële motieven. CD’s boeken, seminars en tal van kostbare dingen kan je consumeren
bij het ‘merk’ Ken Wilber. Overigens zeg ik hier nadrukkelijk: ‘lijkt’, omdat ik dit niet kan
controleren, het is alleen hoe het op mij over komt.
Ook zegt Wilber bij mijn weten niks over technologie en met name zegt hij niks over de
techniek van het internet, of beter gezegd het Web 2.0. Het Web 2.0 zorgt ook voor veel
veranderingen in onze postmoderne wereld (Tapscot, 2006; Anderson, 2006 e.a.).
Wanneer we kijken naar de vier kwadranten kunnen we vaststellen dat dit onderscheid ons
kan verleiden om een aantal aspecten over het hoofd te zien. Immers het onderscheid van de
vier kwadranten is een cognitief onderscheid. Echter, de realiteit is veel meer een narratief
gebeuren, waarbij de vier onderscheiden kwadranten enigszins gefabriceerd lijken. Wilber
zegt hierover in zijn boek ‘One Taste’ (Wilber, 2000) dat zijn verhaal over spiritualiteit in
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essentie over het ervaren gaat en dat zijn boek slechts een map is, het reizen ofwel het echte
innerlijke werk moet iedereen zelf doen. In die zin is een cognitief kader wenselijk waarbij er
een constante wisselwerking is met narratieve situaties. Waarbij cognities kunnen helpen om
allerlei alternatieve werkelijkheden te kunnen verkennen.
Zoals we bij Otto Scharmer hebben kunnen zien zijn we met Wilbers kader nog niet in de
actiemodus. We missen zogezegd het perspectief van Chris Agrys en zijn actionresearch.
Wilbers perspectief is zogezegd echt een kaart of een map. Alhoewel Wilber er op wijst dat
het echte werk aan de binnenkant van ons bewustzijn en binnen de intersubjectieve wereld
plaats moet vinden, vinden we nog geen handvatten in zijn werk hoe we zijn cognitieve kader
nu precies in acties en praktijken om moeten zetten in bijvoorbeeld de context van
organisaties.
Ook zal de kenner van een aantal gebieden, zoals bijvoorbeeld de fenomenologie,
hermeneutiek, allerlei psychologische benaderingen, ideeën uit de premoderniteit,
moderniteit, postmoderniteit en ideeën uit verschillende spirituele stelsels op kunnen merken
dat sommige gebieden strijd en controverses in zich dragen. Ook zullen zij op kunnen merken
dat veel van deze aspecten overlap vertonen en niet zo strak in een van de kwadranten en/of
zones te duwen valt. De praktijk van alle benaderingen die Wilber noemt lijken complexer te
zijn. Toch denk ik dat ‘voorlopige’ integrale beelden kunnen helpen om in eerste instantie van
een consensus uit te gaan, waarbij de openheid bestaat dat op een later gewenst en nodig
moment meer differentiatie en later weer integratie van iemand zijn persoonlijke ideeën over
bepaalde vakgebieden kunnen ontstaan. Kortom een algemeen integraal kader kan als
achtergrond idee gebruikt worden, waarbij er welbewust vanuit wordt gegaan dat elk
vakgebied in essentie vele malen complexer is.
Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de zogenoemde ‘intersecties’ ofwel de plekken waar de
kwadranten elkaar raken en verbinding met elkaar hebben, kunnen we niet voorbij aan het
centrale punt van het populaire boek ‘The Medici Effect’ van Frans Johansson (Johansson,
2006). Johansson zegt dat elke keer wanneer twee verschillende zaken in aanraking met
elkaar gebracht worden, dat er sprake is van nieuwe intersecties. Deze intersecties leveren
nieuwe creatieve mogelijkheidsgebieden op die bij kunnen dragen aan allerlei vormen van
innovatie. Wanneer we alleen van een strikt onderscheid tussen de vier kwadranten zouden
uitgaan, is er het gevaar dat we vele raakpunten en/of intersecties over het hoofd zien en dat
we op die manier vele kansen missen op het gebied van innovatieve ideeën en oplossingen
voor grote problemen.
80

Bijvoorbeeld wanneer we kijken naar het domein van het ‘ik’ en het ‘wij’ zien we dat we
zowel, in Kunnemans woorden een idem als ipse identiteit hebben en dat we zowel gelijk als
verschillend aan anderen zijn. De eerste vrouwelijke NLP trainster, Anné Linden, van het
New York Trainingsinstituut heeft zelfs beschreven dat er precies in het raakvlak tussen het ik
en het wij cruciale dingen gebeuren. En dat wij deze raakvlakken op drie manieren kunnen
benaderen. Deze zijn het optrekken van ‘walls’, het hanteren van ‘boundaries’, of helemaal
‘mergen’ met de ander. In elke context kiezen we onderbewust een van deze drie
mogelijkheden. Linden wil met haar boek: ‘Boundaries’ (2008) er op wijzen wanneer we hier
bewust van worden dat we gigantische transformatieprocessen kunnen maken.
Een ander aspect waar Wilbers kwadranten aan voorbij lijken te gaan is het energetische
domein. Vele geneeswijzen (Siatsu, Homeopathie, Accupunctuur, Elektronacupunctuur, Reiki
en tal van anderen) spreken over het energetische domein. Jan Janssen schrijft in zijn boek
‘Integrale Transformatie’ (Janssen, 2009) over energetische healing. Zoals ik zijn boek lees,
zou je kunnen zeggen dat het energetische domein, de intermediaire wereld tussen objecten en
subjecten lijkt te zijn.
Belangrijk om hierbij in herinnering te brengen is dat de complexiteitstheorie ons geleerd
heeft dat alle modellen van complexe systemen principieel gelimiteerd zijn (Kunneman, 2010,
p. 13). In die zin is een echt integraal en/of omvattend kader een illusie. Echter het is een
mooie nastrevenswaardige utopie. Zolang er maar geen wezenlijke, schone, ware en
belangrijke aspecten buiten beschouwing worden gehouden.
In de praktijk en in de ideeën wereld blijkt het integrale kader van Wilber goed te verenigen te
zijn met allerlei andere zaken. Scharmer heeft dit voor een deel laten zien. Maar ook valt het
integrale kader met holistische ideeën te verenigen (Ferendo, 2007), met NLP (Schneider,
2005 & Haven, van der, 2007), energetische healing (Janssen, 2009), coaching en
sportprestaties (Hamann, 2007), vormen spiritualiteit (Schneider, 2005), yoga (Aurobindo,
1993) en leiderschapsideeën (Scharmer, 2009; Merry, 2006).
Resumerend is Wilbers perspectief krachtig, breed en diep wanneer het gaat over persoonlijke
ontwikkeling. Ook zijn visie over de verschillende wetenschappen die over losse dingen gaan
(it) en de verschillende wetenschappen die over de relaties tussen de dingen gaan (its) is een
krachtige analyse. Zijn historische inbedding maakt zijn verhaal ook sterk. Wilber vult het
perspectief van Scharmer op een goede wijze aan.
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Naast deze en andere sterke punten mist Wilber ook een paar dingen. Het belangrijkste wat hij
mist is de koppeling met organisaties en organisatietheorieën. Het mag dan ook niet
verwonderen dat hij geen analyses over macht gemaakt heeft en geen zicht heeft op modus 2
kennis. Alhoewel Wilber in essentie een pleidooi geeft voor modus 3 aspecten, mist hij toch
ook belangrijke modus 3 aspecten. Dit komt omdat hij de koppeling met organisaties niet
verwerkt en doorgedacht heeft.
Wat na Scharmer en Wilber als voornaamste punt is blijven liggen is een duidelijke visie op
macht en de daaraan gekoppelde processen.
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5. Het Politieke Handelen van Martin Hetebrij

5.1 Inleiding
Het intellectuele en wetenschappelijke werk van Martin Hetebrij valt in twee fases uiteen; de
eerste fase stond in het kader van wetenschapsmethodologie. Hetebrij is gepromoveerd op het
onderzoeken van research programma’s. Het werk van de wetenschapsfilosoof Imre Lakatos
was het voornaamste uitgangspunt van Hetebrij. Hetebrij gebruikte het begrip ‘paradigma’
van Thomas Kuhn liever niet, omdat ‘research programma’s’ van Lakatos voor hem een
bruikbaarder concept was in het gebruik van onderzoek doen naar hoe wetenschap bedreven
werd. Het sloot meer aan bij zijn idee dat programma’s, hoe moeilijk misschien ook, toch
zinvol te vergelijken waren. Een van de bevindingen die Hetebrij in deze periode deed was
zijn drie lagen theorie over wetenschap. Zoals we in de probleemstelling hebben gelezen
maakte Hetebrij in deze tijd het nuttige en wat mij betreft nodige onderscheid tussen
metatheoretische en/of filosofische, theoretische en empirische niveaus van
wetenschapsbeoefening. Filosofische uitgangspunten horen daarin thuis op filosofisch niveau.
Filosofische bronnen en keuzes kunnen worden uitgewerkt tot assumpties en concepten,
theoretische oriëntaties (hard core bij Lakatos) die voldoende structuur hebben om als kader te
dienen voor empirisch onderzoek. Empirisch kritiseerbare theorieën kunnen pas worden
ontwikkeld en stapsgewijs verbeterd op het empirische niveau.
Hetebrij heeft wel eens gezegd dat aan de Universiteit voor Humanistiek veel en eenzijdig
gediscussieerd wordt op metatheoretisch niveau. Er zou ook wel eens te weinig uitwerking
plaats kunnen vinden van filosofische uitgangspunten naar goed gestructureerde concepten,
die als theoretische oriëntaties voor gemeenschappelijk empirisch onderzoek dienen.
Bij de tweede fase van het intellectuele en wetenschappelijke werk van Martin Hetebrij
maakte Hetebrij impliciet gebruik van zijn drie lagen methodologie. Op het metaniveau koos
hij voor de communicatie theorie van Jürgen Habermas. Hij ontwikkelde daarbij geen
empirische theorie, maar een steeds complexer wordende geheel aan concepten. Dit geheel
van concepten kan gebruikt worden als theoretische oriëntatie voor onderzoek naar
organisaties, maar niet alleen voor onderzoek, ook voor leerprocessen en voor het verbeteren
van praktijken in organisaties. Het volgende schema biedt daarvan een overzicht:
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Filosofische bron op metatheoretisch niveau: Habermas: selectie en bewerking van concepten
communicatie en macht

Als inhoudelijke deel: concepten van
- politiek handelen van individuen en hun omgang met macht en communicatie;
- Besluitvorming als interactie tussen individuele spelers en de werking van macht en communicatie
Als empirische basis:
-verhalen van actoren over handelen en processen, als onderdeel van politiek handelen en van
interactie bij besluitvorming

Trainingen en methoden om politiek
handelen te leren en besluitvorming te
verbeteren

Narratieve omgang met spelers waarin hun
verhalen over politiek handelen en processen
worden geconfronteerd met de concepten
over politiek handelen en besluitvorming

Nog niet ontwikkelde empirische theorie
over allerlei vormen die politiek handelen
en besluitvorming kunnen aannemen onder
verschillende omstandigheden

Nog niet uitgevoerd empirisch onderzoek,
en nog niet uitgeprobeerde designs voor dat
onderzoek

Afbeelding 16. Overzicht Politiek Handelen aan de hand van de drie lagen methodologie

Hier kwam ook zijn boek: ‘Communicatief Management’ uit voort. Zijn advieswerk en
trainingswerk aan verschillende organisaties leverden hem het nodige empirische materiaal
om zijn concepten over het politiek handelen en besluitvorming binnen organisaties verder uit
te werken. Uiteindelijk is zijn conceptuele kader steeds verder uitgekristalliseerd en verder
gedifferentieerd. Hij kon deze concepten uitwerken door het ontwikkelen van een
basistraining voor het politieke handelen van individuele politieke spelers ontwikkeld. De
interactie met spelers in die trainingen en de verhalen die ze daar vertelden maakten het
mogelijk om de concepten voor politiek handelen en besluitvorming te ontwikkelen.
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Besluitvorming komt met name aan de orde in zijn laatste en nog niet gepubliceerde. Deze
tekst heb ik wel gelezen en van commentaar voorzien.
De bronnen die ik verder ga gebruiken zijn de boeken van Hetebrij. Deze boeken zijn
Communicatief Handelen (2000) Macht en Politiek Handelen in Organisaties (2005) en het
boek dat vermoedelijk dit jaar gepubliceerd gaat worden en wat gaat over
besluitvormingsprocessen en inhoudskwaliteit (In press). Ook zal ik de talloze gesprekken die
ik met Hetebrij als mijn eerste stagedocent en Hetebrij als stagewerkplekbegeleider van mijn
tweede stage meenemen in de bespreking van zijn kader. Ik begin nu eerst met de bespreking
van zijn eerste twee boeken over het politieke handelen binnen organisaties.

5.2 Communicatief Management
‘Communicatie en macht’ is de conceptuele bril waarmee de theorie van Hetebrij in twee
woorden is samen te vatten. Hetebrij vergelijkt deze twee begrippen met twee werkpaarden
voor één kar die goed samen kunnen werken, echter kunnen ze elkaar ook bijten! Wie alleen
één van de twee paarden ment en de andere negeert komt in de problemen. Communicatie en
macht zijn twee middelen om tot beslissingen te komen binnen de context van een organisatie.
Een besluit op basis van ‘communicatie’ is er op gericht om gezamenlijk een besluit te
krijgen. Hierbij wordt de informatie, deskundigheid en allerlei adequate reacties samen
gebundeld. Een besluit op basis van macht is een besluit wat eenzijdig opgelegd wordt. De
impliciete dreiging is hierbij dat er sancties kunnen vallen, ten minste wanneer mensen zich
niet houden aan de besluiten. Het voordeel van het middel ‘macht’ is dat er snelle besluiten
genomen kunnen worden; dat er stabiele procedures kunnen komen; en dat er vaste resultaten
zijn. Het doel is om macht transparant, respectvol en effectief te maken. Wanneer dit lukt
spreekt Hetebrij van hoogwaardige vormen van macht. Hoogwaardige macht gaat hand in
hand met hoogwaardige vormen van communicatie. Het een kan het ander versterken.
Hetebrij heeft de theorie van het ‘Communicatieve Handelen’ van Jürgen Habermas bewerkt
tot zijn eigen conceptueel kader van het ‘Communicatief Management’. De drie
kernbegrippen ‘macht’, ‘ruil’ en ‘communicatie’, staan in dit verhaal centraal. Habermas
plaatst het begrip ‘macht’ in het domein van de overheid, ‘ruil’ binnen het economische
systeem en ‘communicatie’ in de leefwereld. Volgens Habermas verliest de leefwereld steeds
meer grond ten opzichtte van de ‘systeemwereld’. Habermas duidt dit proces aan als de
‘kolonialisering van de leefwereld’. Habermas gelooft niet in de verbetering van
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communicatie binnen organisaties. Vandaar dat hij er voor pleit om de leefwereld af te
schermen voor macht. Martin Hetebrij verlaat het idee van de machtsvrije communicatie. Hij
streeft er naar om macht transparant en respectvol te krijgen. Habermas ziet de modernisering
als een historisch ontwikkelingsproces, waarbij er een toename is geweest in de differentiatie
van allerlei aspecten van ons leven en een toenemende vorm van complexiteit heeft plaats
gevonden. Deze processen waren volgens Habermas al begonnen in de tijd vanaf de
middeleeuwen. In de tijd van de middeleeuwen waren de economie, de overheid en de
leefwereld veel meer met elkaar vervlochten, ze zijn nu meer gedifferentieerd ten op zichtte
van elkaar. De leefwereld, economie en overheid kunnen niet zonder de andere twee.
Habermas is stellig van mening dat deze systemen van elkaar gescheiden moeten blijven.
Hetebrij onderscheidt, aan de hand van Habermas zijn theorie een vijftal verschillende
‘vormen van communicatie’. In eerste instantie is er de informatieoverdracht. Bij deze
communicatievorm wordt er impliciet aanspraak gemaakt op consensus, waarbij stilzwijgende
instemming plaats vind. Feedback is een wezenlijk onderdeel in deze communicatievorm. De
tweede communicatievorm is de discussie. Habermas onderscheidt allereerst
juistheidsdiscussies waarin de ethische vraag naar juistheid aan de orde is. Daarnaast
onderscheidt hij waarheidsdiscussies waar de waarheidsvraag aan de orde is. Hetebrij heeft
beide discussies benoemd als normerende en objectiverende discussies, om aan te geven dat
een bepaald onderwerp zowel vanuit juistheidsperspectief kan worden behandeld als vanuit
een waarheidsperspectief.
Habermas onderscheidt naast de waarheid- en juistheiddiscussie ook nog een
waarachtigheids- of geloofwaardigheiddiscussie. In die geloofwaardigheiddiscussie komt de
subjectieve binnenwereld van actoren aan de orde, maar alleen vanuit de vraag of ze die
waarachtig, eerlijk weergeven. Hetebrij achtte dat te beperkt. De subjectieve binnenwereld
van actoren komt niet alleen maar aan de orde onder de geloofwaardigheidvraag. Het gesprek
waarin mensen hun subjectieve binnenwereld met zichzelf of anderen delen is een
zelfstandige communicatievorm, die zelfs geen discussie is. Het gaat daar niet om een
consensus zoals dat bij een discussie het geval is, het gaat veel eerder om begrip, zowel voor
zichzelf als voor anderen. Als eerste vervanging van de waarheidsdiscussie onderscheidt
Hetebrij het innerlijke gesprek. Hetebrij geeft aan dat het bij het innerlijke gesprek er om gaat
om de innerlijke dissensus om te zetten in een innerlijke consensus. De tweede vervanging
van de waarheidsdiscussie gaat over de communicatie waarbij mensen hun subjectieve
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binnenwerelden verbinden. Ook hier is er dus niet sprake van het zoeken naar consensus,
verbinding is wat hier nagestreefd wordt.
Hetebrij geeft aan dat ‘machtshandelingen’ impliciet gebaseerd zijn op sancties die vooraf of
achteraf plaats kunnen vinden. Deze sancties komen in materiële vorm of in de vorm van
psychische druk. Zo zijn er een viertal machtshandelingen. Zo is er het ‘macht hanteren’ het
aspect van leiding geven is, ‘macht beantwoorden’, is het aspect dat bij de mensen lager in de
hiërarchie van toepassing is, ze kunnen de macht van boven accepteren en zodoende met de
eisen van machthebbers meegaan of anderzijds de besluiten niet opvolgen. Vervolgens is er
de vorm van het ‘macht verdelen’, dit is een taak van een leidinggevende die de mensen
onder hem mandaat geeft. De vierde vorm is ‘macht mobiliseren’. Dit is een machtshandeling
die indirect is en waarbij mensen de machthebbers kunnen beïnvloeden om zo invloed uit te
oefenen op de besluitvormingsprocessen. Hetebrij legt later uit dat macht mobiliseren in feite
neerkomt op netwerken en op zelforganisatie.
In een aantal hoofdstukken geeft Hetebrij een verdere invulling aan de kwaliteit van
discussies, informatieoverdracht, persoonlijke gesprekken, innerlijke gesprekken en
vervolgens over de algemene eisen van communicatieve kwaliteit. De belangrijkste zaak die
hier naar voren komt is het inzicht dat het er bij discussies om gaat om consensus op te
bouwen. Dit opbouwen begint bij een consensus die er al wel is. Deze consensus noemt
Habermas de achtergrondconsensus. Hetebrij gaat er niet van uit dat consensus altijd bereikt
kan worden. Het is eerder normaal dat dit niet gebeurt. Het zou al mooi zijn als mensen bij
belangrijke vragen erin slaagden consensus over hun dissensus te krijgen. Bij de kwaliteit van
persoonlijke gesprekken gaat het vooral over begrip. Begrip is zowel van belang voor de
interne als externe afstemming. Als laatste wil ik hier het inzicht noemen dat het in
conflictsituaties niet alleen nodig is de middelen van het concept ‘persoonlijke communicatie’
in te zetten, maar dat er ook gebruik gemaakt wordt van de concepten ‘normerende’ en de
‘objectiverende’ discussies. Op die manier kan er op een objectieve of dissociatieve manier
naar de problemen gekeken worden. We verplaatsen onszelf dan van een sfeer die gekenmerkt
word door elkaar dingen te verwijten naar een sfeer die gekenmerkt word door
oplossingsgericht denken.
Bij de kwaliteit van macht is het nuttig om het onderscheid van Hetebrij te hanteren wanneer
we naar machtsstijlen gaan kijken. Hetebrij onderscheid de autoritaire, psychologische en de
functionele machtsstijl. Bij de autoritaire stijl gaat het om de machthantering doormiddel van
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‘materiële macht’. Bij de psychologische stijl wordt er gebruik gemaakt van psychische druk
en materiële macht. In de autoritaire machtsstlijl worden de meningen en opvattingen van
uitvoerders niet serieus genomen. “In de autoritaire machtsstijl worden de meningen en
opvattingen van uitvoerders niet serieus genomen. In de psychologische machtsstijl is dit
totaal anders. Daarin staan die meningen en denkbeelden juist centraal” (Ibidem, p. 180).
Een middel wat een werknemer tegen deze psychologische stijl kan beschermen is
‘zelfkennis’. Door het hebben van zelfkennis is een mens minder snel te manipuleren. De
psychologische machtsstijl en de autoritaire machtsstijlen zijn ideaaltypes die in de realiteit
nooit voor komen.
De functionele machtsstijl is een alternatieve machtsstijl die er niet voor wil zorgen dat er
door middel van macht consensus wordt afgedwongen (Ibidem, p. 184). Deze stijl accepteert
de onvermijdelijke situatie van dissensus. Mensen worden niet gedwongen om anders te
denken. Maar wel is het zo dat bij de functionele machtsstlijl acceptatie is voor de gevormde
besluiten. De functionele machtsstlijl kenmerkt zich door de drie criteria van transparantie,
respecteerbaarheid en effectiviteit.
Hetebrij onderscheid op basis van zijn theorie drie vormen van management die hij tezamen
de drie zuilen van het ‘Communicatief Management noemt’. De eerste vorm is het
‘machtsmanagement’, hier worden de kaders geproduceerd en gereproduceerd. Dit gebeurt
ook in policentrische organisaties. Het ‘communicatie management’ kan sterker worden door
een aantal methodieken, zoals het ‘socratische gesprek’ van Kessels, NLP en bijvoorbeeld het
kernkwadrant. Het is van belang dat de organisatie reflecterende gesprekken organiseert. De
derde vorm van management is het competentiemanagement.
Het leiderschap valt uit een in drie taken, het ‘zakelijk leiderschap’, waarin macht centraal
staat, het ‘sociale leiderschap’ waarin de communicatie centraal staat en de vorm die Hetebrij
‘relatie leiderschap’ noemt ,waarbij persoonlijke relaties centraal staan.
Volgens Hetebrij zijn er grote mogelijkheden voor het ‘Communicatief Management’,
immers, we hebben al een communicatiecultuur! Dit is onder andere te zien in de literatuur
die steeds persoonlijker aan het worden is (Hetebrij, 2000).

5.3 Macht en Politiek Handelen in Organisaties: iedereen speelt mee
In dit boek bouwt Hetebrij verder op zijn conceptueel kader welke hij in ‘Communicatief
Management’ heeft neergezet. In het nieuwere boek benadrukt Hetebrij het concept ‘Macht’
iets meer, simpel door het feit dat de titel van het boek over macht en politiek handelen gaat
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en niet over communicatie. Het boek ‘Communicatief Management’ daarentegen lijkt meer
over communicatie te gaan. In de praktijk blijft Hetebrij de beide begrippen gelijke aandacht
geven. Echter door het nieuwere boek ‘Macht en Politiek Handelen’ te noemen wil Hetebrij
ook het taboe doorbreken dat ‘politiek handelen en macht’ verkeerde dingen zijn. Hetebrij
geeft aan dat deze concepten neutraal zijn en dat het er van afhangt hoe de gebruiker ze
hanteert. Het politieke handelen binnen organisaties is iets wat iedereen doet, of ze zich er nu
bewust van zijn of niet. Het spel spelen als een ‘rat’, zoals bijvoorbeeld zichtbaar is in Joep
Schrijvers’ boek ‘Hoe word ik een rat’, of het terugtrekken uit het ‘politieke gekonkel’ zijn
allen te kenmerken als politieke handelingsalternatieven. Hetebrij laat in dit boek zien dat er
keuzes op allerlei vlakken en niveaus te maken zijn. Zo is het dus heel goed mogelijk op een
respectvolle, transparante en effectieve wijze met macht, communicatie en dus het politieke
handelen om te gaan.
Hetebrij geeft aan dat in Nederland de organisaties over het algemeen plat, complex en
politiek zijn, dit alles zorgt er voor dat de hiërarchische sturing verzwakt word. Deze
hiërarchische aansturing is relatief ondergeschikt geraakt. Echter wanneer er meer sprake van
horizontale afstemming is, des te meer er politiek gehandeld moet worden.
Politiek handelen is besluitgericht handelen. Zelf zou ik hier aan toe willen voegen
besluitgericht handelen in directe en indirecte zin. Indirect in de zin dat politiek handelen
beter gaat wanneer er politieke analyses plaats vinden. Hierdoor kunnen in concrete gevallen
weer directe en betere handelingsalternatieven gekozen worden. Opvallend is dat de middelen
‘macht’ en ‘communicatie’ een bijzondere relatie hebben. Macht beperkt namelijk de
communicatie, dat terwijl communicatie macht ondersteunt.
Hetebrij onderscheid communicatie vanaf nu in vier verschillende vormen, namelijk de
informatie overdracht, de objectiverende en normerende discussies, persoonlijke
communicatie en de innerlijke communicatie. De communicatie kan verbetert worden na mate
de ´geloofwaardigheid´ van de medespelers stijgt. De kwaliteit van macht stijgt naar mate er
sprake is van transparantie, respecteerbaarheid en effectiviteit.
Dit boek draait voor een groot deel over het verkennen van alternatieve mogelijkheden.
Voordat wij handelen in organisatie nemen wij impliciet allerlei keuzes. Door deze impliciete
keuze ruimtes te verkennen kunnen we alternatieven blootleggen die we voorheen niet zagen.
Hetebrij onderscheidt een zestal keuze momenten die in elk politiek handelingstraject
aanwezig zijn, het probleem, het doel, de rol & positie, de inzet van macht en communicatie,
de programmering en de agendering. Bij elk politiek (keuze)traject zijn er verschillen in
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gespreksinzet en de ontmoetingen die men op de werkvloer doet. Wanneer er daadwerkelijk
een analyse gemaakt wordt, zijn er een aantal alternatieven die verkend kunnen worden.
Bijvoorbeeld het traject zoals het ging of een traject met een alternatieve programmering, of
zelfs een met een alternatief doel. Ook kan er dan een traject zichtbaar worden waarbij de
besluitvormingsprocessen zelf als probleem gedefinieerd worden.
Het politiek handelen leren wij via een primair en een secundair leerproces. Het primaire
proces ondergaan wij al als kind. Ook als kind hebben we belangen die we graag behartigd
zien. Bijvoorbeeld meer zakgeld krijgen. De vraag is met welke van de ouders spreken we
eerst? Het primaire proces hebben we impliciet geleerd, Hetebrij refereert hierbij naar het
begrip ´tacit learning´, we hebben hier allemaal ´tacit knowledge´ opgebouwd. Het secundaire
leerproces leren we wanneer wij in organisaties werken en hier ons best doen om invloed op
de besluiten te hebben. Het model van Hetebrij helpt om aspecten van onze ´tacit knowledge´
en ‘tacit learning’ te expliciteren, zodat het zichtbaar wordt vanuit welke patronen wij
handelen. Wanneer we deze patronen helder hebben kunnen we echte keuzes maken. De
patronen van waaruit wij handelen zijn nuttig, ze kosten ons immers relatief weinig bewuste
energie; ze gaan automatisch. Wil je uiteindelijk je handelingsvermogen vergroten, moet je
werken aan zowel je waarnemingsvermogen, je keuze vermogen én je communicatieve
vermogens. Ook je psychologische vermogen is hierbij van groot belang, je zult je innerlijke
krachten moeten vergroten. Ook je verantwoordingsvermogen moet groot zijn. Al met al moet
je, zoals de 15/16 eeuwse Machiavelli al zei, ´virtu´ bezitten. Dit betekend zoveel als de
dingen zien en begrijpen. Het omhelst intelligentie, energie, het doorzien van de dingen en het
hebben van wilskracht om de dingen uit te voeren. Al met al is het van belang om te streven
naar één gemeenschappelijke taal op de werkvloer, dit vergroot de handelingsmogelijkheden
van alle individuele spelers.
Wanneer er wel voor gekozen wordt om patroonmatig te blijven handelen kan dit grote
gevolgen hebben voor individuen en voor hele organisaties. Het politieke handelen vereist het
verkennen van alternatieve ruimtes. Zo heeft een werknemer altijd een inhoudelijke taak en
een politieke taak. Inhoudelijk gerichte mensen hebben vaak een afkeer van de politieke taak.
Echter ook het terugtrekken uit het strijdgewoel is een politieke keuze, met allerlei keuze
momenten en gevolgen die daar aan verbonden zijn. Het heeft de voorkeur om de politieke
keuzes bewust en doordacht te maken. Mensen die goed zijn in het politieke spel, lopen nog
wel eens het gevaar dat zij inhoudelijk niet genoeg in huis hebben. Hoe hoger men in een
organisatie komt hoe politieker het spel word. Er zijn vier niveau´s waar op gehandeld kan
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worden, het ‘praktische niveau’, het ‘strategische niveau’, het niveau van het ‘organiserend
handelen’ en het niveau van het ‘organiserend leiderschap’. Het strategisch niveau is gericht
op de mogelijkheden van de beïnvloeding van de besluitvormingsprocessen voor het individu.
Het organiserend handelen is het afstemmen van individuele strategische belangen om zo
gezamenlijk meer invloed uit te kunnen oefenen op allerlei besluitvormingsprocessen. Het
organiserend leiderschap bestaat er uit om de macht te herverdelen. De leidinggevende geeft
hierbij een mandaat aan de mensen onder zich. Naast het organiserend leiderschap heeft een
leider ook te maken met het directe leiderschap, welke zo veel betekent als de aansturing van
de mensen onder hem. Het strategisch leiderschap is een taak die een leider buiten de
organisatie (of afdeling) te spelen heeft.
‘Strategisch politiek handelen’ gaat over, taken en opdrachten, machtsposities,
vertrouwensposities en de kracht van een strategische positie. Bij de machtsposities gaat het
om de eigen macht en de toegang tot anderen hun formele en informele macht. De
vertrouwensposities berusten op de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de deskundigheid
van de spelers. Bij de kracht van een strategische positie is het van belang om deze positie te
consolideren, te versterken of door een strategische positie van een tegenspeler te
verzwakken. Hetebrij haalt Arendt aan door te zeggen dat nieuwe spelers niet veel van hun
doelen bereiken binnen de gegeven constellaties. Dit komt omdat het verhaal over jezelf door
anderen verteld wordt. Wat mensen over jou vertellen, is iets waar je niet veel invloed op
hebt. Belangrijk om binnen het kader van het strategische politieke handelen te weten is dat
gelijk ´hebben´ niet hetzelfde is als gelijk ´krijgen´.
‘Organiserend handelen’ is het afstemmen van de strategische belangen van meerdere spelers.
Dit betekend vaak het opbouwen van nieuwe structuren of het verbeteren van de bestaande
structuur. De werking van de ‘georganiseerde politieke constellatie’ is een dynamiek die
zichzelf instant houdt. Afstemming en/of integratie hiervan kan doormiddel van allerlei
sociale communicaties, waaronder het organiserend handelen valt. Hier komen regels,
besluitvorming en mandaten tot stand. Een belangrijk inzicht hierbij is dat alle levenssoorten
zich aanpassen aan hun ecosysteem. Hetebrij zegt dan ook dat (vooral nieuwe) spelers zich
aanpassen aan de constellaties waarbinnen ze zich begeven. Binnen de constellaties ontstaat
een orde die buiten de spelers om gaat. Hetebrij zegt dan ook dat spelers een bepaalde vorm
van ´systeemblindheid hebben´. Hiervoor is het van belang het systeemkarakter van de
constellatie te erkennen. In mijn eigen woorden is het dus van belang om je enigszins van de
constellaties te kunnen dissociëren. Een hulpmiddel hierbij is om van ´normerende discussies´
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naar ´objectiverende discussies´ te komen. Ook is het van belang om de zogenoemde
´autonome krachten´ te erkennen. Wanneer individuen het systeemkarakter aan de kaak willen
stellen aan de hand van een systeemanalyse, lopen ze het gevaar zelf nog dieper in de
dynamiek gezogen te worden. De strategische posities van deze spelers kan zodoende zwaar
onder schut komen te liggen. Het uiteindelijke doel van een systeemanalyse is van het komen
van een analyse tot één gemeenschappelijke discussie. Of zoals ik het noem: “tot het komen
van een verhaal van gedeelde betekenissen”.
‘Organiserend leiderschap’ gaat, zoals gelezen, over het toewijzen en het delegeren van
macht. Organiserend leiderschap gaat over de totale politieke constellatie. De centrale vraag
die hier gesteld moet worden is de vraag of de constellatie functioneel is.
In de Appendix van dit boek noemt Hetebrij nog vijf verschillende leerwegen voor het
politieke handelen.
A. Het ontwikkelen van politiek basis vermogen, welke bestaat uit:
• Inzicht en handelingsvermogen
• Rationele en politieke grondhouding
• Basaal Psychologisch vermogen
• Basaal verantwoordingsvermogen
B. Organiserend leiderschap
• Voorwaarden scheppend
• Reorganisatie leidt tot afbreuk van besluitkracht en vertrouwen
C. Goede Politieke praktijken
Organiseren van gesprekken zoals:
• Intervisies, conferenties & digitaal contact
• Casusverhalen verzamelen voor een ervaringsbasis
• Gemeenschappelijke leerprocessen
D. Organisatieontwikkeling doormiddel van:
• Het vergroten van het Politiek vermogen van individuele spelers
• Training en Coaching over organiserend leiderschap
• Richten op besluitkracht en vertrouwen
E. Onderzoek
• Organisaties helpen om zodat zij zelf hun leerprocessen kunnen organiseren
(Hetebrij, 2005).
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5.4 Politiek handelen en structuurbegeleiding voor teams en groepen
De kern van structuurbegeleiding, zoals dat voor de Dienst Geestelijke Verzorging (HGV)
van de krijgsmacht plaats heeft gevonden, vat Hetebrij samen met het begrip ‘organiserend
handelen’. Er is in dit adviestraject niet uitgegaan van het concept ‘organiserend leiderschap’,
al speelde dit op de achtergrond zeker mee. Deze specifieke insteek had alles te maken met de
organisatiestructuur waar Hetebrij mee moest werken. De Dienst HGV heeft een
leiderschapsmodel dat uitgaat van een primus inter parus, ofwel de eerste onder de gelijken.
Deze persoon heeft binnen deze deelorganisatie in formeel opzicht geen macht om
beslissingen te maken. Hij is de persoon die de communicatie richting de rest van de
krijgsmacht doet. Door dit adviestraject kreeg Hetebrij de mogelijkheid om het begrip
‘organiserend handelen’, zoals dat al in zijn boek: Macht en Politiek Handelen voor
Organisaties, geformuleerd was, verder uit te werken.
In het werkboek dat uiteindelijk in samenwerking met een aantal raadslieden voor de defensie
ontwikkeld is, formuleerde Hetebrij: “Bij Organiserend Handelen is het van belang om van
individuele politieke leertrajecten te komen tot collectieve leertrajecten. Wat op zijn beurt
weer leidt tot betere individuele leertrajecten. Zo kan het omgekeerd ook zo zijn dat
individuele leertrajecten impulsen krijgen van collectieve leertrajecten. Om van individuele
leerprocessen te komen tot collectieve leerprocessen zijn er een paar stappen nodig.

1. Ondersteunende casuïstiek verzamelen
2. Uit de afzonderlijk casussen alternatieve politieke trajecten reconstrueren
3. Deze trajecten tegen elkaar (de werkelijk genomen en fictieve handelingstrajecten)
afwegen ten opzichtte van elkaar en daar bewust een keuze in maken, mocht het nog
steeds een reële situatie zijn
4. Vervolgens generalisaties maken van deze casus
5. Op basis van deze afzonderlijke casussen algemene politieke handelingsrichtlijnen
ontwikkelen
6. Deze politieke handelingstrajecten samen brengen in een eigen praktijktheorie

Een goede praktijk ontstaat daar, waar zowel het collectieve als het individuele leerproces
zich continu voltrekken en met elkaar in wisselwerking staan. In een schema is dat als volgt
weer te geven:
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Selectie en notering
exemplarische
praktijkervaringen

Individuele
leerprocessen

Collectief leerproces
Praktijk ontwikkeling

Praktijkwerkboek,
Richtlijnen,
praktijktheorie

Afbeelding 17. Praktijk ontwikkeling

Een goede politieke praktijk kan alleen maar ontstaan en in stand blijven, als er binnen de
praktijk voorzieningen zijn getroffen om het hele proces te starten en in stand te houden.
Externe ondersteuning kan daarbij van groot belang zijn” (Hetebrij, 2009 p. 2).
Door middel van wat Hetebrij een activiteitenmodel noemt wordt inzichtelijk hoe de interactie
van verschillende spelers het proces van een politiek handelingstraject plaats kan vinden. Dit
activiteitenmodel maakt inzichtelijk hoe een besluit tot stand kan komen. De interacties die bij
besluitvorming plaatsvinden, wordt door het werk van Hetebrij vele malen inzichtelijker. In
een van de bijlagen heb ik Hetebrijs voorbeeld van een politiek interactieproces opgenomen.
Wanneer besluiten niet georganiseerd zijn, zullen er wel regelmatigheden te ontdekken zijn in
hoe besluiten tot stand komen. Deze regelmatigheden worden bepaald door de politieke
constellatie. “Georganiseerdheid” is het ene uiterste het andere uiterste is een
ongeorganiseerde constellatie die Hetebrij aanduid met het begrip ‘systemisering’. Hetebrij
zegt: “Die politieke constellatie zal enerzijds besluitvormingsprocessen met bepaalde
terugkerende patronen genereren, en de besluitvormingsprocessen zelf zullen anderzijds de
constellatie reproduceren.
Politieke constellatie

Genereert

Reproduceren

Terugkerende patronen in de
besluitvorming
Afbeelding 18. Politieke constellaties en terugkerende patronen in de besluitvorming
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Het politiek handelen van een speler vindt altijd plaats vanuit een eigen positie binnen een
omvattende politieke constellatie met meer spelers en diverse verhoudingen tussen de spelers.
De politieke handelingstrajecten die een speler uitzet, interacteren altijd met
handelingstrajecten van andere spelers en maken daarmee deel uit van meer omvattende
besluitvormingsprocessen” (Ibidem, p. 9).
Hetebrij onderscheidt een aantal hoofdtaken die bij organiserend handelen van belang zijn
(Ibidem, p. 10). Elk van deze hoofdtaken hebben subtaken en worden uiteraard verder uit
gespitst. Hier zal ik slechts het schema van deze taken in dit verslag opnemen omdat het
schema voor zichzelf spreekt. Wel leg ik beknopt drie begrippen uit. Trajectanalyses zijn de
analyses die per besluit genomen moeten worden. Strategische analyses vinden plaats om er
voor te zorgen dat je strategische plannen gemakkelijker verwezenlijkt kunnen worden.
Constellatieanalyses dragen er aan bij dat er meer zicht komt op de mate van systemisering of
georganiseerdheid van een constellatie. En daardoor is de kans iets groter dat de constellatie
verbetert kan worden. Al moet er hier direct bij gezegd worden dat er altijd een bepaalde mate
van ‘onvoorspelbaarheid’, ‘onzichtbaarheid’ en ‘onstuurbaarheid’ plaats zal vinden.
Praktisch politiek handelen
•
•

Strategisch politiek
handelen: beïnvloeden
van strategische positie:
•
•

Van zichzelf
Van anderen

Politieke realisatie van inhoudelijke taken
Direct leiderschap

Omgaan met incidenten:
voorkomen, opvangen en
verwerken van onverwachte
politieke trajecten

Maken en beïnvloeden
van politieke analyses:
•
•
•

Constellatieanalyses
Strategische analyses
Trajectanalyses

Constellatiegericht politiek handelen:
•
•
•

Organiserend leiderschap: top down zorg voor organisatie en besluitvorming
Organiserend handelen: bottom up zorg voor organisatie en besluitvorming
Strategisch leiderschap: zorg voor afstemming organisatie/omgeving

Afbeelding 19. Samenhang en verhoudingen organiserend handelen

95

Een ‘politiek scenario’ is wanneer de ‘politieke analyse’ gekoppeld wordt aan een
‘strategische positie’ en aan een ‘praktisch traject’. Hetebrij geeft dit weer in het volgende
schema:
Analysetraject: Politieke analyse maken van conflict
en van betrokken partijen

Strategisch traject: zorgen voor een strategische
positie die conflictbemiddeling mogelijk maakt

Praktisch traject: het uitvoeren van de bemiddeling

Afbeelding 20. Politiek Scenario’s

Hetebrij zegt hierover: “Elk van de in het scenario aangegeven onderdelen vraagt de
uitvoering van een politiek handelingstraject, met een eigen probleem, doel, positionering
etc” (Hetebrij, 2009, p 14). Deze handelingstrajecten zijn al genoemd bij het politiek
handelingstraject (Hetebrij, 2005).
Structuurbegeleiding is dus een activiteit die in feite een vorm van politiek handelen opgevat
moet worden. Met structuurbegeleiding wordt er niet zo zeer gekeken naar het handelen van
afzonderlijke werknemers, maar eerder naar de verhoudingen tussen deze werknemers.
“Structuurbegeleiding”, zo zegt Hetebrij: “is een vorm van constellatiegericht politiek
handelen” (Hetebrij, 2009, p. 16).

5.5 Besluitvormingsprocessen en inhoudskwaliteit
In het nieuwste en bijna gepubliceerde werk van Martin Hetebrij komt hij tot de conclusie dat
onze moderne organisaties steeds complexer zijn geworden. Er zijn meer specialismen bij
gekomen en daarmee is de differentiatie van kennis toegenomen in onze organisaties. Hetebrij
constateert dat in vrijwel alle organisaties veel kansen onbenut blijven. Hij wil met zijn
nieuwste boek laten zien hoe we tot echte kennisorganisaties kunnen komen. Het centrale
inzicht dat Hetebrij in dit boek deelt is het inzicht dat besluitvormingsprocessen bewuste
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aandacht verdienen, want door hier bewuster mee om te gaan kunnen we meer kennis uit onze
organisaties benutten. Vaak is er echter geen sprake van het benutten van allerlei
verschillende vormen van kennisinhouden in een willekeurige organisatie. Deze uitkomsten
worden vaak geleid door de winnaars van allerlei politieke spelletjes. Naast deze politieke
spelletjes is men vaak cynisch in het verbeteren van besluitvormingsprocessen.
Hetebrij maakt een onderscheid tussen traditionele organisaties met relatief weinig complexe
aspecten van complexiteit en moderne organisaties met veel complexe aspecten. De
traditionele organisaties noemt hij autocratische organisaties en de moderne noemt hij
meritocratische organisaties. Hetebrij zegt hierover dat: “Wie de kwaliteit van besluitvorming
wil bewaren moet een sturende partij instellen. Die moet de inbreng van en de interactie
tussen gestuurde partijen in goede banen leidt” (Ibidem, p. 3). En verder op: “Als het gaat
om stuurbaarheid dan kunnen we drie hoofdniveaus van besluitvorming onderscheiden,
ongestuurde, autocratische en meritocratische besluitvorming. Binnen ongestuurde en
meritocratische besluitvorming onderscheiden we twee nadere niveaus.(Ibidem, p. 3).
Hetebrij geeft dit weer in de volgende afbeelding:

Meritocratische besluitvorming

Excellente besluitvorming
Gestuurde strijd

Autocratische besluitvorming
Ongestuurde besluitvorming

Politiek (schaak-)spel
Psychologische machtsstrijd

Afbeelding 21. Verschillende niveaus van besluitvorming

Hetebrij biedt in dit boek een methodische basis aan voor het komen tot wat hij excellente
vormen van besluitvormingsprocessen noemt. Het boek gaat voor de goede orde over het
organiseren van wat hij ‘meritocratische besluitvorming’ noemt. Deze methodische basis voor
besluitvorming bestaat uit drie algemene richtlijnen:

1. Het sturen van meritocratische besluitvorming,
2. Het vergroten en behouden van de stuurbaarheid van meritocratische besluitvorming,
3. Het leiderschap dat nodig is voor meritocratische besluitvorming (Ibidem, p. 4).
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Hetebrij zegt hierover dat het sturen van meritocratische besluitvorming naar gelang de
concrete omstandigheden verschillende vormen aanneemt. Gestuurde strijd vraagt volgens
hem om een andere aanpak dan excellente besluitvorming. Ook strategische besluitvorming
vraagt extra aandacht. Bij strategische besluitvorming moet er ook aandacht zijn voor het
voorbereiden en doorvoeren van veranderingen, zowel voor verandermanagement in het
algemeen, als voor allerlei vormen van project- en programmamanagement. Daarnaast is het
volgens Hetebrij zo dat: “structurele besluitvorming die mensen en middelen verdeelt over
taken en posities en operationele besluitvorming vraagt eigen richtlijnen, evenals
operationele besluitvorming die nodig is voor begeleiding een van primair proces” (Ibidem,
p. 4-5).
De kwaliteit van besluitvormingsprocessen worden volgens Hetebrij bepaald door twee
criteria. “Deze zijn ‘inhoudskwaliteit’ en ‘besluitkracht’. Hetebrij zegt hierover: “Van
inhoudskwaliteit is meer sprake naarmate bij het tot stand komen van een besluit meer
relevante kennisbestanden en belangen hebben kunnen meespelen, en minder zijn genegeerd
en uitgesloten. Van besluitkracht is meer sprake naarmate besluiten meer tijdig en volgens
plan worden genomen en ook meer worden uitgevoerd” (Hetebrij, 2010, p. 2).
Wanneer Hetebrij het over stuurbaarheid heeft, maakt hij het onderscheid tussen drie
hoofdniveaus. Deze noemt hij ongestuurde, autocratische en meritocratische besluitvorming.
Bij het laagste niveau van psychologische machtstrijd worden zowel de middelen ‘macht’ als
‘communicatie’ niet hoogwaardig in gezet. Macht is niet gerespecteerd, transparant en
effectief, maar ook communicatieve processen lopen niet goed. Veel communicatieve
processen zijn er op gericht om op de persoon in te spelen. Spelers zitten vast in een
interactief proces waarbij er allerlei wederzijdse beelden bestaan over de tegenspelers.
Bij het politieke schaakspel is er nog steeds een machtstrijd gaande, alleen die vindt niet
plaats aan de hand van communicatieve processen die op de persoon gericht zijn.
Bij autocratische vormen van besluitvorming zijn de hoogste machthebbers de genen die het
beleid bepalen. De inhoud van besluiten staat of valt bij de ervaringen, inzichten,
deskundigheden en belangen van de leiding. Deze vorm van besluitvorming zie je vaak terug
komen bij kleine en middelgrote bedrijven. Maar wel is het zo dat: “Naarmate organisaties
complexer worden zullen bij autocratische besluitvorming steeds meer partijen in een
organisatie buitengesloten voelen” (Ibidem, p. 4).
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Moderne en complexe organisatie hebben nodig wat Hetebrij ‘meritocratische
besluitvorming’ noemt. Hetebrij maakt hierbij het onderscheid tussen een niveau van
gestuurde strijd enerzijds en besluitvorming op excellent niveau anderzijds. Hetebrij zegt
hierover: “In complexe organisaties kan de democratie de autocratie niet vervangen. Iedereen
laten meespreken werkt daar niet. In complexe organisaties moeten die partijen een inbreng
hebben met de merites hebben om die inbreng te leveren. Vandaar de naam meritocratische
besluitvorming. ‘Merites’ betekent zoveel als het verkrijgen van verdiensten. Mensen die aan
meritocratische besluitvorming mee kunnen doen, hebben daar hard voor gewerkt en hebben
hun strategische positie als beïnvloeders van deze vorm besluitvorming, eerlijk verdiend.
Hetebrij laat zien dat meritocratische besluitvorming zich heel goed voltrekken tussen
strijdende partijen. Dit is wat Hetebrij gestuurde strijd noemt. Deze vorm van besluitvorming
kan goed werken als er maar een sturende partij is met voldoende macht en vermogen om als
scheidsrechter de partijen te sturen.
Meritocratische besluitvorming kan ook op een hoger niveau plaats vinden. Hetebrij zegt
hierover: “Bereikt meritocratische besluitvorming een excellent niveau, dan zijn de sturing en
de controle niet meer alleen een zaak voor de sturende partij. De deelnemende partijen
hebben dan de politieke competentie om hun onderlinge strijd om te zetten in een vorm van
excellent onderhandelen”. (Ibidem, p. 4).
Bij moderne en complexe organisaties moeten zich bij autocratische vormen van
besluitvorming bewegen naar meritocratische vormen van besluitvorming. Wanneer dit niet
lukt zullen deze organisaties te kampen hebben met veel verborgen en/of openlijk verzet.
Hetebrij zegt dan ook: “De valkuil van moderne organisaties is, dat ze wel veel kennis in huis
hebben, maar die niet echt kunnen gebruiken” (Ibidem, p. 4).
Een belangrijk inzicht hierbij is dat de stuurbaarheid van meritocratische besluitvorming beter
gaat naar mate de gestuurde partijen een gedeelde visie op macht en communicatie delen en
zich meer door dat inzicht kunnen laten sturen door de sturende groep. De gestuurde partijen
in contexten van meritocratische besluitvorming zal zich in groeiende mate laten sturen,
naarmate er meer spelers:

• Een evenwichtige visie met elkaar delen op communicatie en macht,
• De politieke vaardigheid hebben om het spel van de besluitvorming bewust te spelen,
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• De politieke competentie hebben om hun politieke vaardigheid te gebruiken bij
verhoging en behoud van het niveau van besluitvorming (Ibidem, p. 5).
Leiderschap blijkt in dit boek een sluitsteen te zijn voor het verbeteren van
besluitvormingsprocessen. Ook in dit nieuwe boek maakt Hetebrij het onderscheid tussen
‘direct leiderschap’, ‘strategisch leiderschap’ en ‘organiserend leiderschap’. In dit boek diept
hij deze begrippen verder uit, maar kijkt ook naar de samenhang er tussen: “Door de drie
leiderschapstaken goed te organiseren, toe te snijden op de toegenomen complexheid en op de
toegenomen noodzaak om voortdurend te veranderen en door ze met elkaar in evenwicht te
brengen kan organisatiebreed gewerkt worden aan goede voorwaarden voor een hoge
kwaliteit van besluitvorming, zowel de op verandering gerichte strategische besluitvorming,
de op het verdelen van middelen gerichte structurele besluitvorming, als de operationele
besluitvorming die de primaire processen moet sturen en bijstellen” (Ibidem, p. 7).

5.6 Methodologisch
Hetebrij heeft voor het ontwikkelen van zijn theorie voor het politieke handelen voor
organisaties gebruik gemaakt van zijn eigen drie lagen methodologie. Zijn werk is begonnen
met het metaperspectief van Jürgen Habermas. Hetebrij had hier voor hem een belangrijke
stap gezet maar ook een keuze om zich bij één uitgangspunt neer te leggen. In die zin een
pragmatische keuze die zeer begrijpelijk is. Want zo wist Hetebrij als methodoloog, dat
kennis binnen research programma’s zeer zeker mogelijk is, maar dan moet er wel een
perspectief gekozen worden.
Het concept wat in eerste instantie ‘communicatief management’ heette heeft Hetebrij met de
hulp van Harry Kunneman weten te vertalen naar het niveau van organisaties. Bij deze
vertaling heeft hij een aantal punten wel moeten wijzingen. Met deze aanpassingen heeft hij
vervolgens zijn conceptueel kader door de jaren steeds verder uit gekristalliseerd en verder uit
gebouwd. Dit heeft Hetebrij in wisselwerking met talloze gesprekken met professionals
gedaan. Deze professionals kwamen met de empirische data die hij nodig had om zijn
concepten vollediger en meer ingevuld te krijgen. Anders gezegd zorgden de praktijk mensen
voor de narratieven die Hetebrij nodig had om zijn conceptuele kader verder uit te werken.
Hetebrij maakte hierbij, in navolging van Karl Weick gebruik van een empirische cyclus.
Hetebrij heeft hierna wel andere organisatietheorieën bestudeerd en heeft ook wel discussies
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met andere vakbroeders gehad, maar heeft deze gegevens niet structureel verwerkt in zijn
organisatiemodel.

5.7 Afsluitende opmerkingen over Hetebrij
Na het lezen van Scharmer en Wilber is het al snel helder dat de aspecten van deze twee
denkers niet aan bod zijn geweest bij het verhaal van Hetebrij. Dit zijn dus vanuit de
doelstelling van dit onderzoek beperkingen die niet over het hoofd gezien mogen worden.
Zowel Scharmer, Wilber als Hetebrij laten belangrijke aspecten zien die voor de drie
kennismodi, de samenhang daartussen en dus normatieve professionalisering van groot belang
zijn. Voor mij is het nu minder relevant om het kader van Hetebrij helemaal te analyseren,
aangezien dit uitvoerig aan bod is gekomen in mijn eerdere twee stageverslagen. Wat ik hier
wel wil doen is kort aangeven hoe Hetebrijs perspectief niet alleen nuttig maar ook zeker
nodig is voor de beantwoording van mijn onderzoeksvraag.
Scharmer maakt een duidelijke koppeling met allerlei zingevende en communicatieve
aspecten ten opzichte van organisatieprocessen en organisatietheorieën, met de voor hem
daaraan gekoppelde bewustzijnsstaten. Wanneer we naar Wilber keken, zagen we dat
Scharmer toch belangrijke aspecten van persoonlijke ontwikkeling liet liggen. Wilber
daarentegen miste op zijn beurt een koppeling met de context van organisaties en zodoende de
aspecten van modus 2 kennis en een aantal aspecten van modus 3 kennis. Hetebrij is in dit
opzicht een zeer welkom perspectief. Zijn perspectief laat zien welke aspecten van
persoonlijke ontwikkeling ook nodig zijn voor modus 3 kennis en normatieve
professionalisering. Deze aspecten vallen uiteen in individuele vermogens om het politieke
spel te kunnen spelen, zodat je kennisexpertise als professional optimaal benut wordt, en dat
ook de professional meer invloed uit kan oefenen op allerlei besluiten en hopelijk zelfs
besluitvormingsprocessen. Ook het kunnen mobiliseren van macht is een aspect van
persoonlijke ontwikkeling binnen organisatorische contexten waar je na het lezen van Hetebrij
niet meer aan voorbij kan. Maar ook het vermogen om coalities te kunnen vormen en zo met
het concept van organiserend handelen te kunnen werken, is een aspect van persoonlijke
ontwikkeling in organisatorische contexten. De meer persoonlijke aspecten van persoonlijke
ontwikkeling, los van organisatorische contexten mist Hetebrij wel in zijn verhaal. Maar zoals
ik liet zien heeft Wilber deze aspecten wel. Ook het kunnen bevorderen van organisatorisch
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leiderschap bij de managers boven ons is een aspect die bij het professionele deel van de
persoonlijke ontwikkeling hoort.
Wanneer we zelf een manager zijn is het ook na het lezen van Hetebrij een noodzaak om de
andere leiderschapstaken te leren beheersen en in een evenwichtige manier weten in te zetten.
In het nieuwste boek van Hetebrij staat aangegeven hoe we organisaties naar een hoger niveau
kunnen krijgen. We hebben Wilbers onderscheid tussen persoonlijke ontwikkelingssniveaus
en bewustzijnsstaten gezien. Bij Scharmer hebben we bewustzijnsstaten in relatie tot
organisaties gezien. Bij Hetebrij hebben we typische organisatorische aspecten van
persoonlijke ontwikkeling gezien. Maar ook heeft Hetebrij laten zien hoe we als professional
coalities kunnen smeden om niet alleen voor ons eigen gewin bezig te zijn, maar ook hoe we
een bijdrage aan grotere aspecten van organisatorische zaken kunnen bijdragen. Zo goed en
kwaad dat natuurlijk in de praktijk blijkt te gaan.
Hetebrij heeft in zijn laatste boek veel gesproken over kennis en het benutten van de kennis in
de complexe situatie van organisaties. In feite gaat Hetebrij in op modus 2 aspecten van
kennis. Hetebrij wil werken naar een vorm van acceptatie van de besluitvormingsprocessen
binnen een organisatie. Het doel is dat een organisatie dan meer besluitkracht heeft en dat het
organisatieniveau omhoog gaat. Ook het begrip ‘inhoudskwaliteit’ heeft hier sterk mee te
maken. En wanneer we iets nauwkeuriger naar het begrip ‘inhoudskwaliteit’ van Hetebrij
kijken zien we dat daar veel aspecten van modus 3 kennis inzitten of in zouden kunnen zitten.
Immers naast dat we door Hetebrijs methode beter weten hoe en waarom we coalities moeten
smeden en onze bijdrage kunnen leveren aan organiserend handelen en het stimuleren van
organiserend leiderschap, laat hij zien hoe we meritocratische vormen van besluitvorming
kunnen verbeteren naar het niveau van excellente besluitvorming. Dit is de plaats waar allerlei
kennisinhouden een evenwichtige plaats kunnen krijgen. Wanneer we deze inzichten van
Hetebrij plaatsen binnen een kader van normatieve professionalisering zal ‘inhoudskwaliteit’
ook betekenen dat de modus 3 aspecten die Wilber en Scharmer zichtbaar hebben gemaakt,
ook hier een plaats kunnen krijgen.
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6. Versterking van Normatieve Professionalisering

6.1 Inleiding
Ik ben mijn scriptie begonnen met mijn genese. Deze genese had ik nodig om aspecten van
mijn eigen normatieve professionalisering te laten zien. Hierna kwam ik met mijn
probleemstelling. Ik liet aan de hand van de drie kennis modi zien met welke vormen van
complexiteit het kader van normatieve professionalisering te maken heeft. Ook liet ik zien hoe
het denken van normatieve professionalisering in een historisch kader (moderne en
postmoderne wereldbeelden) ingebed is. Het daaraan gekoppelde probleem van
‘gefragmenteerde hyperreflectie’ heb ik hierbij ook beschreven. Ik hoop dat het inzichtelijk is
geworden dat hoe meer factoren van complexiteit zich aandienen hoe groter de kans op
gefragmenteerde hyperreflectie kan zijn.
De vorige drie hoofdstukken heb ik in het licht van mijn onderzoeksvraag: “Hoe kan de
theorievorming rond normatieve professionalisering en de uitwerking daarvan, versterkt
worden via een kritische confrontatie tussen Theory U, het integrale concept van Ken Wilber
en het politieke handelen van Martin Hetebrij?”, geschreven.
Wat ik in dit afrondende hoofdstuk wil doen is kijken hoe Theory U, normatieve
professionalisering versterken kan en daarna hoe het integrale kader van Wilber de verbinding
tussen normatieve professionalisering en Theory U sterker kan maken. Ik ga daarna kort in op
de positie van de leider en het feit dat een leider met nog meer complexiteit te maken heeft
dan een professional zonder leidinggevende bevoegdheden. Vervolgens wil ik nagaan hoe
Hetebrijs perspectief de blinde vlek van Scharmer en Wilber op kan vangen. Hetebrijs werk
ken ik door zijn boeken, maar nog veel beter door al de gesprekken die ik met hem gehad heb
in het kader van mijn stages. Vervolgens bespreek ik de wisselwerking tussen cognitieve en
praktische integratie. Daarna relateer ik mijn eigen normatieve professionalisering aan het
hebben van een integraal kader. Ik gebruik hiervoor vier lijnen, zowel mijn persoonlijke als
professionele leven zijn hier twee lijnen. De andere twee lijnen hebben betrekken tot mijn
twee stages. Daarna ga ik in op de wisselwerking tussen een cognitief conceptueel kader
enerzijds en de praktijk van professionals anderzijds. Ik zal hierbij ook aangeven welke
specifieke aspecten hulp kunnen bieden in het tegengaan van gefragmenteerde hyperreflectie.
Ik zal dit hoofdstuk eindigen met het slot. Nu eerst laat ik zien hoe Theory U het kader van
normatieve professionalisering kan versterken.
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6.2 Theory U als versterking van normatieve professionalisering
Theory U laat zien hoe we van cognitieve analyses (open mind) naar diepere niveaus van
‘zijn’ en samenwerking kunnen komen.
Theory U is ook een kader dat praktische handvatten aanbiedt omdat zij zowel een theorie als
een methodiek is (Scharmer, 2009, p. xvii). Theory U helpt niet alleen bij de stap van een
cognitief kader naar een narratieve benadering, maar ook naar het niveau van actiewetenschap
(Ibidem, p. 16).
Theory U laat zien hoe er met conflicten, (innerlijke) vijanden en negatieve U processen
omgegaan kan worden. Ook laat het zien wanneer er omslagmomenten zijn en wanneer een
andere methode gebruikt moet worden. Ik denk bijvoorbeeld aan het diagram met de twaalf
management functies; de plaatsen waar kennis emergeert; en het diagram waarin
verschillende methodieken, zoals het systeemwerk van Bert Hellinger een plaats krijgen.
Daarbij hebben we kunnen zien dat Theory U een antwoord geeft op het om kunnen gaan met
hoge vormen van complexiteit en naar mijn idee de daar aan verbonden vormen van
gefragmenteerde hyperreflectie. Scharmers antwoord is te vinden in ‘sensing’ en‘presencing’.
Door middel van ‘presencing’ kunnen we contact maken met het ongebroken geheel. Dit
ongebroken geheel kwamen we bij David Bohm tegen (Senge e.a., 2005, p. 190 & Bohm,
1980). Dit contact met het grotere geheel wordt door Scharmer gelijkgesteld aan
‘mindfullness’. Om in de plaats van de ‘emergerende complexiteit’ te kunnen komen zullen
we gebruik moeten maken van de drie ‘tools’ die we volgens Scharmer allemaal tot onze
beschikking hebben (Open Mind, Open Heart en Open Will). De mate van contact met deze
bron is een aspect, waar het bij modus 3 kennis om gaat. Zoals we verder zullen zien is
contact met deze bron niet voldoende, we hebben ook politieke vaardigheden nodig om met
normatieve professionalisering goede dingen voor elkaar te krijgen.
De mate van diepgang en dus de mate van verbinding met het ongebroken geheel, en dus de
plaats waar complexiteit uit emergeert is, zoals we gezien hebben, vanuit verschillende
niveaus te benaderen en te concretiseren. Voor elk niveau bestaan methoden die Scharmer in
zijn Theory U noemt. Bij al deze niveaus of eigenlijk ‘bewustzijnsstaten’ zijn ook obstakels te
ontdekken. Scharmer beschrijft hoe we deze obstakels kunnen overwinnen. Ook komen we in
dit proces drie vijanden of stemmen van weerstand tegen (VOJ, VOC en VOF). Deze
weerstanden zijn zowel innerlijke stemmen als stemmen van de teams waarmee we samen
werken. Kort gezegd zou het perspectief van Scharmer het denken over normatieve
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professionalisering kunnen helpen om in een aantal van de gewenste bewustzijnsstaten te
komen. Ik denk met name aan ‘sensing’ en ‘presencing’.
Scharmer omschrijft zijn Theory U ook wel als een veld waarin we binnen kunnen dringen.
Hier zijn vijf, zeven of vierentwintig stappen in te onderscheiden. In de ‘dialoging’ fase kan er
bijvoorbeeld gesproken worden over de verschillende normatieve richtpunten binnen
organisaties. Scharmer laat zien dat we pas over dergelijke normatieve aspecten kunnen
spreken, wanneer we stoppen met ‘downloaden’ en overgaan tot een situatie van ‘open mind’
en ‘dialoging’. Dit is natuurlijk wat voor belang is voor modus 3 kennis. Theorie alleen is hier
dus niet genoeg. Scharmer beschrijft ook hoe we daar als groep/team/organisatie tot
collectieve en gedeelde vormen van ‘presencing’, ‘co-creatie’ en ‘realisatie’ kunnen komen.
We moeten dan eerst zien wat er is. Maar willen we, zo leert Scharmer ons, het hebben over
meer wezenlijke zaken, zullen we er niet aan ontkomen om ook te voelen en dan over te gaan
naar ‘dialoging’. Om vervolgens vanuit het ongebroken geheel een mogelijke potentiële
toekomst te kunnen laten emergeren.
In die zin is Theory U een concrete theorie en meervoudige methodologie die ook naar
diepere en wezenlijke aspecten verwijst. Voor normatieve professionalisering, en modus 3
kennis in het bijzonder, is het van belang om deze aspecten binnen organisaties naar voren te
brengen. Deze diepere en wezenlijke aspecten moeten mijns inziens zichtbaar en werkbaar
gemaakt kunnen worden. Ofwel we kunnen door het gebruik van Theory U aspecten van
normatieve professionalisering in kaart brengen. Theory U kan ons helpen om bewust te zijn
wanneer we waar precies in het proces van de ‘U’ zitten en hoe we verder kunnen komen, in
zingevende en humaniserende aspecten van ‘co-creatie’ en ‘realisatie’.

6.3 Het integrale kader van Wilber als kritische toevoeging op Theory U
Scharmer maakt het kader van normatieve professionalisering rijker en praktischer. Toch laat
Scharmer, zo gezien, een aantal aspecten liggen die wel terug te vinden zijn bij Ken Wilber.
Om te beginnen is het kader van Wilber gesitueerd in een historisch proces en doorbreekt hij
daarmee het a-historische denken, dat in vele domeinen van de wetenschap een heersende
aanname is. Wilber zegt dat hij zijn integrale kader wil verbinden met de, volgens hem,
centrale inzichten van de premoderniteit, moderniteit en postmoderniteit. Ook de a-historische
inzichten van het postmodernisme plaatst Wilber binnen een kader. Het perspectivisme valt
zogezegd bij Wilber binnen een perspectief. Wilber is van mening dat de drie tijdperken nodig
waren voor een mogelijke integrale toekomst. Wilber zegt: “It’s a new day, it’s a new dawn,
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it’s a new man, it’s a new woman. The new human is integral, and so is the spirituality
(Wilber, 2007, p. 210). We leven nu voor het eerst in een ‘global village’, waarin voor het
eerst in de geschiedenis alle bestaande kennis, ervaring, wijsheid en reflecties uit de
voornaamste beschavingen uit de premoderniteit, de moderniteit en de postmoderniteit,
allemaal beschikbaar zijn om door iedereen bestudeerd te worden (Wilber, 2007, p. 1). Wilber
geeft hiermee een diepere fundering aan, die nog dieper gaat dan dat bij normatieve
professionalisering het geval is. Kunneman had de intentie om normatieve professionalisering
te verbinden met moderne en postmoderne waarheden (Kunneman, 2005, p. 15). Wilber
verbindt zich daarnaast ook met de waarheden van de oudheid. In die zin kan Wilbers
perspectief een (historische) verdieping, in het denken over normatieve professionalisering
aanbrengen.
Wilber laat de positieve en negatieve aspecten zien van het historische proces waarin we ons
bevinden. Zoals eerder genoemd, heeft Wilber het over Platland en vormen van
reductionisme. Subtiel reductionisme is volgens Wilber hier de gevaarlijkste variant van.
Subtiel, maar ook grof reductionisme verwijzen naar het vlak gemaakte aspect voor
persoonlijke en inter- of tussenpersoonlijke werkelijkheden. Dit is precies het domein waar
het bij modus 3 kennis over gaat. Wilber wil een nadrukkelijke plaats voor deze twee
werelden (subjectief en intersubjectief) maken. Wilber doet dit zelf door het onderscheid
tussen de kunsten, religies/ethiek en de wetenschappen te hanteren en het domein van de
wetenschap verder te onderscheiden in wetenschappen gericht op objecten en wetenschappen
gericht op de relaties tussen objecten. Wilbers onderscheid van de vier kwadranten (of acht
zones met binnen en buitenperspectieven) moet dus een duidelijkere plaats geven voor de
gebieden van ‘het schone’ en ‘het juiste’. Met name deze aspecten zijn volgens Wilber erg
vlak geworden. Dit zijn, nogmaals, de modus 3 aspecten of anders gezegd de leefwereld
aspecten welke ook van belang zijn bij normatieve professionalisering. Wilber verwijt
bijvoorbeeld de mensen van het ‘nieuwe’ holistische of holografische paradigma, dat zij nog
steeds de postmoderne cq intersubjectieve ‘waarheden’ negeren. In dit opzicht is Wilber op
zijn manier, net als we bij normatieve professionalisering zien, bezig om ruimte te maken
voor intersubjectieve aspecten. Deze aspecten komen bij Scharmer niet goed uit de verf.
Overigens heeft Wilber hier ook niet veel inhoudelijke dingen over gezegd, behalve dat dit
een eigen domein is waar zeer zeker rekening mee gehouden moet worden.
Normatieve professionalisering kan door middel van Scharmer aangevuld met Wilber,
tastbaarder gemaakt worden voor de praktijk van organisaties. Wilber laat aspecten zien die
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niet goed uit de verf komen bij het kader van Scharmer. Dit zijn natuurlijk de rijke en
diepgaande aspecten van de persoonlijke wereld. Uiteraard heeft Scharmer het over allerlei
bewustzijnsstaten die hij verbindt met verschillende punten in het ‘U proces’, maar het
belangrijke onderscheid tussen bewustzijnsstaten en –stadia, verwerkt Scharmer niet in zijn
theorie. Scharmer noemt het onderscheid van Wilber overigens wel, maar laat Wilbers ideeën
over persoonlijke ontwikkelingsstadia vervolgens voor wat ze zijn. Ook zien we bij Wilber
meerdere aspecten terug komen, die te maken hebben met de persoonlijke sferen die meer
omvattend zijn dan de bij normatieve professionalisering genoemde ‘existentiële’ aspecten.
Wilber wijst dus naast existentiële leerprocessen ook op psychologische en pedagogische
aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Hij heeft in zijn latere werk een verder
gedifferentieerde en genuanceerde kijk op persoonlijke ontwikkeling die hij samenbrengt in
een ‘psychograph’. Wilber heeft het over verschillende stromingen binnen de psychologie die
elk iets zeggen over één aspect van persoonlijke en morele ontwikkeling. Over bijna elk
stadium kan er gezegd worden dat er sterke empirische bewijzen voor lijken te bestaan. Dit
geldt echter niet voor de transcendentale aspecten van iemands persoonlijke ontwikkeling.
Deze aspecten zijn het meest controversieel in Wilbers oeuvre. De hogere bewustzijnsstaten
én ontwikkelingsniveaus kunnen volgens Wilber alleen bereikt worden door hard te werken
en veel ervaring te hebben. Ervaring is volgens Wilber nu juist hét centrale aspect aan de
persoonlijke dimensie. Het delen van ervaringen vindt volgens mij plaats door verhalen aan
elkaar te vertellen. Wilber doet dat doormiddel van zijn boeken. Zijn verhalen kunnen pas
serieuzer genomen worden wanneer er meer mensen over deze zaken schrijven. Kortom we
zullen hier verhalen over moeten hebben die we met elkaar kunnen delen zodat we
verbinding, herkenning en collectieve leerprocessen (modus 3) kunnen bevorderen.
Het spreekt voor zich dat hoe verder we in een gedifferentieerde vorm van persoonlijke
ontwikkelingsstadia gevorderd zijn, hoe gemakkelijker wij met het ‘U proces’ van Scharmer
zouden kunnen werken.

6.4 Toename complexiteit voor leiders
Hoe complexer het voor een professional is, hoe meer hij met verschillende vormen van
complexiteit om moet kunnen gaan. Een leider en/of manager heeft tijdens het handelen met
meer vormen van complexiteit te maken, dan dat een professional zonder leidinggevende
bevoegdheden dat heeft. Dit ondersteunt het centrale idee van Veenbaas en Weisfelt, zoals
uitgewerkt in het boek ‘Persoonlijk Leiderschap’. In een passage zeggen ze dat een leider met
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meer vormen van complexiteit te maken heeft dan dat andere professionals dat hebben en dat
leiders zodoende nog meer aan hun persoonlijke dimensie moeten werken (Veenbaas en
Weisfelt, 1997, p. 11 -14). Hetebrij differentieerde in zijn werk drie taken van een leider.
Deze zijn, direct, organiserend en strategisch leiderschap. Informeel leiderschap kan plaats
vinden door organiserend handelen en strategisch handelen. Ik denk dat we een brede definitie
van leiderschap nodig hebben, waarbij zowel de formele leiders als andere professionals zoals
de informele leiders en initiators van het organiserend handelen, (waaronder de ‘U processen’
vallen), in opgenomen moeten worden. Wilber zou ons hierbij kunnen leren dat aan je zelf
werken en het integreren van je schaduwdelen er als initiator van het organiserend handelen er
voor kan zorgen dat de hieraan gekoppelde processen gemakkelijker en vaker plaats kunnen
vinden. Wilber wijst er op dat er op elk niveau van persoonlijke ontwikkeling andere schaduw
elementen zijn en dat er verschillende overgangsfases te ontdekken zijn die hij de drie
donkere nachten noemt (Wilber, 2007, p. 83 -99).
In die zin zou de door Wilber ontwikkelde ‘integrale psychologie’ een grote hulpbron kunnen
zijn om een aantal aspecten van normatieve professionalisering rijker en dieper te maken.
Wat aan het idee van de ontwikkelingsstadia verbonden is, is het onderscheid tussen
prerationaliteit, rationaliteit en postrationaliteit. Dit is volgens Wilber een belangrijk
onderscheid, waar volgens hem de holografische ideeën van David Bohm en anderen, geen
rekening mee houden. Want bij Bohm, net als bij Jung, is er slechts het onderscheid tussen
rationeel en collectief/geheel. Dit is gevaarlijk omdat dit ongedifferentieerde onderscheid
zelfs tot terugval kan leiden. Wilber claimt ook dat dit vaak het geval is binnen de New-Agekringen, ofwel de plek waar Bohm en Jung het populairste zijn. Dit is belangrijk om binnen
de afstudeerrichting KOIS te weten. Namelijk dat de associatie van Wilber met de New-Age
kringen een onterechte associatie is. Wilber zet zich nu juist af tegen deze beweging. Ook
wordt hij niet omarmd door mensen uit deze beweging. Bij het ontwikkelingsniveau van
postrationaliteit, wordt de spirituele dimensie in de dagelijkse praktijk ervaren. Deze dimensie
is dan aanwezig zoals de taal dat is. De taal raakt, alleen onder sommige extreme
bewustzijnsstaten even weg, maar blijft in essentie onderdeel van iemands ontwikkeling en
dus mogelijkheden. Het gaat hier dan niet om een bewustzijnstaat van mindfulness of
‘presencing’, maar eerder om een bewustzijnsniveau van mindfulness waarin rationaliteit
omarmd is. De vraag is of dergelijke bewust- of ontwikkelingsstadia mogelijk zijn. Wat in
ieder geval inspirerend is voor normatieve professionalisering, is dat innerlijk werk er toe kan
leiden dat deze bewustzijnstaten steeds vaker ervaren en ingezet kunnen worden.
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Wanneer we vanuit het kader van Wilber naar David Bohms fysica en Jaworki’s
leiderschapstheorie kijken, zien we dat beide door Scharmer gebruikt zijn. We kunnen zien
dat het bij Bohm, Jaworski en anderen gaat om het verkrijgen van bewustzijnsstaten en het
hier niet over ontwikkelingsstadia gaat. Theory U laat zien hoe in collectief verband tot een
dergelijke bewustzijnsstaat gekomen kan worden, maar het laat niet zien hoe je persoonlijk en
collectief in een hoger ontwikkelingsstadium kan komen. Het een kan uiteraard het andere
helpen. Wilber leert ons dat door meer te pieken in hogere bewustzijnsstaten we makkelijker
door de stadia heen kunnen komen. En wanneer we in hogere bewustzijnsstadia zitten, kunnen
we ook gemakkelijker contact krijgen met hogere bewustzijnsstaten zoals de bewustzijnsstaat
van ‘presencing’ en/of mindfulness.
In zijn latere werk laat Wilber zien dat bewustzijnsstadia in feite gedifferentieerde
ontwikkelingsstadia zijn. Doormiddel van een ‘psychograph’ kunnen we inzichtelijk krijgen
op welke ontwikkelingslijnen we ons verder willen richten.
Ook bij al het complexiteitsdenken dat in het kader van normatieve professionalisering is
opgenomen en de complexiteitsaspecten die bij Scharmer naar voren kwamen, is er nog geen
oog geweest voor een belangrijk aspect waar Wilber over spreekt in zowel de collectieve,
culturele alsook de persoonlijke sferen; namelijk het proces van differentiatie, dissociatie en
de mogelijkheden tot integratieprocessen. Ook in dit opzicht biedt zijn werk een waardevolle
aanvulling.

6.5 De politieke dimensie van normatieve professionalisering
Scharmer, aangevuld met Wilber, blijft blind voor een aantal aspecten die voor normatieve
professionalisering van essentieel belang zijn. De voornaamste aspecten hiervan waren wel bij
Hetebrij naar voren gekomen. Zelf zegt Hetebrij in het boek: ‘Goed Werk: verkenningen van
normatieve professionalisering’, dat normatieve professionalisering zelf hoogwaardig politiek
handelen vraagt met het daarvoor nodige (normatieve) politieke vermogen (Jacobs. e.a., 2008,
p. 270). Hij laat in dit hoofdstuk zien hoe normatieve problemen doormiddel van het politieke
handelen inzichtelijker gemaakt kunnen worden en zo ook makkelijker op te lossen zijn.
Daarvoor is kennis en kunde nodig op het gebied van het politieke handelen voor organisaties.
Deze kennis en kunde is nodig op zowel individueel als collectief niveau. De vier niveaus van
macht en allerlei verschillende communicatievormen zijn aspecten waar rekening mee
gehouden moet worden.
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Verder leert Hetebrij ons dat moralisme ons alleen mag helpen voor inspiratie, maar dat we
voor het praktische handelen vormen van realisme nodig hebben. We moeten werken met de
realiteit die voorhanden is, pas dan kunnen we effectief handelen. Immers de normatieve
problemen die we als normatieve professionals tegen komen, willen we het liefste ook zo
goed mogelijk aanpakken. Het politieke handelen is er op gericht om invloed uit te oefenen op
besluiten en het uitvoeren daarvan. Maar ook de kwaliteit van besluitvormingsprocessen
verdient volgens Hetebrij aandacht. Is deze expliciete of impliciete aandacht er niet, dan zal
intransparantie van besluitvorming vroeg of laat zijn (negatieve) effect hebben op het
praktische handelen voor een team en/of organisatie. We ontkomen er dan ook niet aan om
besluitvormingsprocessen te zien in termen van complexe interactieve processen. Hoe we ons
positioneren in de te nemen besluiten is hierbij van essentieel belang.
Het cognitieve kader van Hetebrij helpt ons om alternatieve ruimtes te verkennen. Op die
manier kunnen we wel overwogen keuzes en daarop gebaseerde strategieën maken.
Leiderschap is ook een thema waar Hetebrij ons op wijst. Scharmer heeft het wel over de
motiverende, inspirerende en communicerende kant van leiderschap, maar heeft het niet over
macht en de drie door Hetebrij onderscheiden leiderschapstaken (direct, organiserend en
strategisch leiderschap). Scharmer laat mooie tools zien om de communicatieve kanten van
het organiserend leiderschap gestalte te geven, maar heeft geen zicht op de machtsaspecten
van het organiserend leiderschap. Ook het directe leiderschap en het strategische leiderschap
krijgen bij Scharmer, noch bij Wilber, een nadrukkelijke plaats. Ook is Scharmers theorie, in
tegenstelling tot het werk van Hetebrij, blind voor negatieve aspecten van zelforganisatie.
Zelforganisatie kan, zoals we bij Hetebrij hebben gezien, ook leiden tot wat hij ‘repressieve
constellaties’ noemt. Organiserend, dan wel collectief afgestemd handelen om
besluitvormingsprocessen, transparanter, effectiever en respectvoller te maken, is een aspect
waar Hetebrij, in tegenstelling tot Scharmer, wel handvatten voor heeft.
Hetebrij reikt ook handvatten aan voor het bereiken van hogere ontwikkelingsstadia binnen
organisaties. Scharmers methode laat zien hoe we in hogere collectieve bewustzijnsstaten
kunnen komen en Hetebrij hoe we in collectieve ontwikkelingsstadia kunnen komen. Hetebrij
laat doormiddel van zijn begrippen ‘inhoudskwaliteit’, en ‘besluitkracht’, zien hoe normatieve
professionalisering stap voor stap verbeterd kan worden.
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6.6 Cognitieve en praktische integratie
Normatieve professionalisering met het onderscheid van de drie kennismodi is in feite een
formeel conceptueel kader. Het gaat bij normatieve professionalisering over allerlei narratieve
aspecten. Maar wanneer we het onderscheid in de drie verschillende kennismodi laten zien, is
normatieve professionalisering ook een cognitief kader geworden, ook al verwijst het ook
naar niet-cognitieve bronnen. Cognitief betekent zoveel als het hebben van mentale
representaties van de werkelijkheid en het verwerken van allerlei informatie. Een cognitief
kader is een manier om die representaties te expliciteren en verder te laten differentiëren. Ook
kan een geëxpliciteerd cognitief kader helpen om informatie te ordenen. Er kunnen dan
bewuste leerprocessen ontstaan. Het bevorderen van leerprocessen is immers van groot belang
bij normatieve professionalisering.
Binnen het coachen wordt vaak het concept van leren gebruikt, waarbij leerprocessen
beginnen in een staat van ‘onbewust incompetent’, waarna vervolgens wordt overgegaan naar
een staat van ‘bewust incompetent’, naar een staat van ‘bewust competent’, om dan te
eindigen in de automatische vorm van de ‘onbewuste competentie’. Deze begrippen
illustreren zich het beste aan de hand van de analogie van het autorijden. Eerst ben je er niet
van bewust dat je niet kunt rijden. Vervolgens wordt je ouder en wil je het autorijden leren
omdat dit nuttig is. Op dit moment ben je bewust incompetent. Daarna leer je bewust auto te
rijden: ‘binnen spiegel, buiten spiegel, over het schouder kijken, knipperlicht uit en
schakelen’. Wanneer je uiteindelijk geslaagd bent voor je rijbewijs begin je, als het goed is, te
rijden op een manier die niet je bewuste aandacht nodig heeft, je bent nu aanbeland in het
stadium van de onbewuste competentie.
Vanuit deze analogie geredeneerd, denken veel mensen dat deze analogie ook opgaat voor
zaken die veel complexer zijn dan het autorijden. Ze kunnen zelfs zo ver gaan door te denken
dat deze analogie opgaat voor meerdere en wellicht alle situaties. Verschillende auteurs
hebben er opgewezen dat mensen dingen kunnen beheersen in een staat van onbewuste
competentie, maar niet altijd hoeven te weten ‘hoe’ het kan dat zij iets beheersen. Veel van
deze dingen doen zij in een ‘onbewuste competente’ staat van zijn (o.a. Schön, 1983, Polani,
1998).
Onbewuste competentie is dan uiteraard de plaats van het praktische handelen en bewuste
competentie is de plaats van een geëxpliciteerd kader. Op beide plaatsen kan er een vorm van
integratie plaatsvinden. Het kader is dan de plaats waar ‘the expoused theory’ zichtbaar wordt
en de praktijk is dan de plaats waar ‘the theory in use’ zichtbaar zou kunnen worden (Tsoukas
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& Knudsen, 2003, p. 439-440, De Caluwe & Vermaak, 1990 p. 18). Het verschil daartussen
kan door bewustwording en doormiddel van horizontale begrenzing andere nieuwe vormen
van leerprocessen ingang zetten.
Nu, wil je langzaam aan niet je eigen kwaliteit verloren zien gaan en wil je groeien in je
vakgebied en daarbij je kennis en vaardigheden kunnen overdragen, is het mijns inziens van
belang dat je complexe zaken, zoals het werk van een normatieve professional, expliciteert in
een cognitief kader. Met dit expliciteren maak je het bewust en daarmee kan het verbeterd
worden.
Zo blijkt dus dat elk conceptueel kader cognitief blijft. Normatieve professionalisering
verwijst ook naar niet cognitieve bronnen en daarmee allerlei aspecten die onder modus 3
kennis vallen. Scharmer liet zien hoe je contact kon krijgen met wat volgens hem de bron van
emergentie is (Scharmer, 2009). Het is voor normatieve professionalisering belangrijk dat het
contact met deze bron praktisch gebruikt en ingezet kan worden. Contact met deze bron is
mooi, maar toch is het ook belangrijk dat er ook een cognitief kader voorhanden is dat
handvatten kan bieden voor het omgaan met conflicten en het verrijken van normatieve en
organisatorische contexten. Immers cognitief verwijst ook naar de mogelijkheid om
informatie te verwerken, met de daaraan mogelijk gekoppelde leerprocessen. Ook al zijn de
bronnen waaruit geput kan worden nu juist niet-cognitief. Door deze niet cognitieve aspecten
ook een plek te geven in onze cognitieve modellen, kunnen we paradoxaal weer herinnerd
worden dat het bij normatieve professionalisering niet alleen over cognitieve vragen gaat,
maar dat er ook praktisch, relationeel en ervaringsgericht werk nodig is. Een cognitief kader
kan helpen in leerprocessen meer zichtbaar te maken.
Het is waar dat een cognitief kader per definitie een reductie zal zijn. Toch kan een relatief
goed cognitief kader ons helpen om informatie te ordenen en overzicht te houden, ook al is zij
per definitie beperkt. Daarom lijkt het mij handig om in onze cognitieve modellen expliciet
ruimte te maken voor nieuwe vormen van kennis, bewustzijn, complexiteit, differentiatie,
emergentie en integratie. Op een persoonlijk niveau kunnen dergelijke modellen ruimte
bieden om zelf nieuwe aspecten in het model op te kunnen nemen.
Cognitieve kaders zijn zoals beelden of grote beelden, alhoewel de postmodernisten willen dat
we grote beelden laten gaan, ontkomen we er niet aan. NLP leert ons dat alle manieren van
kennen door onze zintuigen gaat. Dus of we nu willen of niet, we hebben gevoelens, geluiden
en beelden bij vrijwel alles. Ook al zijn we daar in het overgrote gedeelte niet van bewust
(Liekens, 1992, Robbins, 1986). Het is dan zaak om zo goed mogelijke beelden en/of kaarten
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te hebben, ook al schieten deze per definitie te kort. Op onderbewust niveau hebben we altijd
beelden, geluiden en gevoelens (Liekens, 1992). Pas door een specifieke vorm van
introspectie kunnen we deze aspecten naar het bewuste halen. Wanneer we dergelijke
aspecten naar boven weten te halen, kunnen we een poging doen om ze expliciet te maken, en
daarmee kennisgroei op verschillende gebieden te genereren. Het is volgens mij zo dat we
altijd cognitieve mappen of mentale representaties in ons bewustzijn hebben. Wanneer we
deze bewust maken, kunnen we cognitieve kaders ontwikkelen. Deze kaders kunnen dienen
als wegwijzers of landkaarten voor de praktijk. Door dergelijke landkaarten is het
gemakkelijker om leerprocessen op persoonlijk, professioneel en organisatorisch niveau te
initiëren. Maar ook validatie van onze kennis kan dan plaats vinden. Normatieve
professionalisering is immers gericht op kennisgroei in alle drie kennismodi. Zonder
cognitieve middelen, of zoals Hetebrij dergelijke modellen ook wel ‘denkinstrumenten’ of
‘denkkaders’ noemt (Jacobs e.a. 2008, p. 271), wordt kennisgroei veel lastiger. Voorbeelden
van dergelijke denkinstrumenten zijn de vele aspecten uit het werk van Hetebrij, maar ook het
AQAL of IOS van Wilber en het schema dat Theory U in feite is. Door deze
denkinstrumenten hebben we meer overzicht en zien we beter waar we heen willen. Ook
zullen er op die manier gemakkelijker processen van ‘tacit knowledgde’ en ‘tacit learing’
expliciet worden. Hetebrij, Wilber, maar ook Scharmer, laten elk verschillende processen zien
die voorheen impliciet, ongedifferentieerd en diffuus waren. Door hun kaders worden er
nieuwe leerprocessen zichtbaar en daardoor ook mogelijk. De uiteindelijke test van deze
leerprocessen zal in de praktijk plaatsvinden, en dus niet in schema’s, kaders, boeken of
trainingen.
Een metafoor bied wellicht een verheldering over het nut van een kader. Door deze metafoor
hoop ik te laten zien dat een kader kan helpen in te zien waar omslagmomenten liggen en
wanneer andere perspectieven nodig zijn. Wanneer een kar vast staat in de drek, kan het zo
zijn dat er optimisten zijn die redeneren dat de kar er uit kan komen. Tegelijkertijd kunnen er
pessimisten zijn die er vanuit gaan dat de kar niet meer uit de drek kan komen. Beiden kunnen
op basis van hun logica gelijk hebben. Het is in dat geval van belang om een keuze te kunnen
maken tussen een van deze logica’s. De vraag is dus, wanneer we welke logica moeten blijven
volgen en wanneer we een andere nodig hebben. Daarvoor moeten we heen en weer bewegen
tussen kaders en praktische ervaringen.
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Gareth Morgan heeft in zijn beroemde boek: ‘Images of Organizations’ (1986), laten zien hoe
verschillende beelden gebruikt kunnen worden om andere aspecten binnen organisaties te
analyseren. Morgan mist hier wel twee belangrijke dingen, namelijk wanneer welke keuze te
maken voor welk perspectief. Én hoe er praktische verbeteringen kunnen komen op welke
niveaus van organiseren en/of het leveren van goed werk. Theory U laat zien dat de
verschillende niveaus in het proces ook gelijktijdig behandeld kunnen worden, en dat voor
elke stap een andere methode/methodologie bestaat. Een cognitief kader over leiderschap en
co-creatie moet in staat zijn om mogelijkheden en keuzes naast elkaar te leggen en daarbij
moet het ook handvatten aan kunnen reiken om vervolgens een keuze mee te kunnen maken.
Mijns inziens is het hier van belang om rijke kaders te hebben en/of te ontwikkelen.
Wilber laat zien dat bij elk ander persoonlijk ontwikkelingsstadium andere beelden,
overtuigingen en daaraan verbonden leerlessen plaats kunnen vinden. Hetebrij laat op het
niveau van een organisatie zien, dat er op elk niveau andere wetten gelden. De criteria die
volgens Wilber en Hetebrij verbonden zijn aan de ontwikkelingsniveaus van mensen en
organisaties laten zien wanneer we andere methoden en perspectieven nodig hebben. Ook
Scharmer laat door middel van zijn Theory U zien, op welk moment we welke methode en
welk perspectief nodig hebben.
Consultants, maar ook managers en professionals moeten in staat zijn om discussies op gang
te krijgen waarbij er gezocht wordt naar de consensus over de dissensus en waarbij pijnpunten
en/of plekken der moeite betreden kunnen worden, en waarbij de mogelijkheden en de
onmogelijkheden per organisatorische context verkend kunnen worden. Precies de samenhang
van de drie kennismodi, bij normatieve professionalisering, is daarbij een nuttig onderscheid.
We hebben daarbij ook narratieven nodig die theorie, techniek, ethiek en wijsheid met elkaar
verbinden.
Cognitieve kaders zijn kaders die mentale aspecten kunnen integreren. Ze kunnen overzicht
bieden en leerprocessen aanwijzen, ook al zijn ze per definitie beperkt. De
complexiteitstheorie leert onze met name de grenzen van ons eigen visie inzien, vandaar dat
er ten allen tijden ruimte moet blijven om nieuwe dingen in onze cognitieve kaders op te
kunnen nemen. Differentiatie en de latere mogelijkheden tot integratie, is dan ook een proces
dat volgens mij eindeloos door kan gaan. Deze cognitieve kaders kunnen helpen om de
integratie in de praktijk te ondersteunen. Deze integratie in de praktijk is uiteraard het
belangrijkste aspect en dus niet zonder reden het focuspunt van normatieve
professionalisering. Een zogenaamd cyclisch kader van leren in de praktijk met beelden uit
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verschillende of één integraal kader kan een vruchtbaar proces zijn voor normatieve
professionalisering. Het mag langzaam, maar zeker duidelijk zijn dat normatieve
professionalisering ook een cognitief kader is dat informatieprocessen gemakkelijker kan
ordenen en tevens een cognitief kader is, welke ruimte kan bieden voor niet-cognitieve
elementen. Normatieve professionalisering zou dan naar de integratie van het professionele
handelen kunnen verwijzen. Naast dat normatieve professionalisering naar de praktijk
verwijst, geeft het voor de professional ook een overzicht in de drie kennis modi. Daardoor
biedt het cognitieve mogelijkheden om kennis, informatie en leerprocessen te ordenen. Het
persoonlijke integrale kader van Wilber kan voor veel van haar elementen dienen om het
kader van normatieve professionalisering rijker te maken. Het gaat hier bij al deze cognitieve
modellen, over kaarten die gebieden van het leven proberen te beschrijven, maar die feitelijk
niet samen vallen met het leven zelf. Dergelijke leerprocessen, waarbij dus de praktijk en een
integraal cognitief kader elkaar ondersteunen, zijn noodzakelijk voor voortgaande normatieve
professionalisering.

6.7 Praktische relevantie van een cognitief integraal kader
In deze paragraaf wil ik laten zien dat en cognitief integraal kader relevant kan zijn voor
normatieve professionalisering.
Aan de hand van vier verschillende lijnen, laat ik hier zien hoe een cognitief integraal kader
kan helpen in leer- en reflectieprocessen die verbonden zijn aan normatieve
professionalisering. Voor deze vier lijnen maak ik gebruik van mijn reflecties op mijn eerste
stage bij Aricia coaching en training; mijn tweede stage bij De Politieke Dimensie; mijn
persoonlijke én mijn professionele leven.

Stage Aricia Training en Coaching in relatie met het voorgaande
Wanneer ik mijn eerste stage bij Aricia Training en Coaching terug voor de geest haal, heb ik
een aantal inzichten die ik daar op gedaan heb en die bij deze scriptie van belang zijn. Deze
probeer ik aan de hand van Gerrie de Heer en haar bedrijf Aricia zichtbaar te maken.
Gerrie de Heer is in feite de persoon die samenvalt met Aricia. Gerrie is iemand die een groot
hart heeft voor normatieve professionalisering van Andries Baart tot en met Harry Kunneman.
Beiden heeft ze mogen ontmoeten en door beiden is ze geraakt en geïnspireerd.
Als organisatieadviseuse werkt ze veelal adhoc en werkt met datgene wat zich aan dient. Veel
facetten van wat Gerrie doet zijn onder te brengen bij Theory U. Mindfulness (of presencing)
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is iets wat bij Gerrie een ongelofelijk belangrijk aspect is. Wanneer Scharmer de koppeling
tussen ‘presencing’ en ‘co-creatie’ legt denk ik dat Gerrie zeer tevreden zou zijn. Haar
persoonlijke contacten, al dan niet binnen organisatorische contexten, gaan vaak behoorlijk
diep. In Scharmers termen zou zij wisselend handelen vanuit de bewustzijnsstaten van
‘sensing’ en ‘presencing’. Door het kader van Scharmer zou ze waarschijnlijk beter weten
waar ze in dergelijke gesprekken het liefste in het ‘U proces’ zou zijn. Maar ook zouden haar
groepsprocessen gekoppeld kunnen worden aan ‘presencing’. Ik denk dat Gerrie deze
methodiek zeer positief zou kunnen waarderen.
Ook het ruimere, maar ook algemenere kader van Wilber zou grotendeels in Gerrie haar
straatje passen. Al die losse onderdelen zouden een plaats krijgen in een integraal geheel. Wel
denk ik dat het verhaal van Wilber voor Gerrie iets te mentaal zou zijn, dit omdat ze liever in
de verbinding zit dan in haar hoofd. Daarbij betwijfel ik of zij uit de voeten zou kunnen met
Wilbers concept van ontwikkelingsniveaus. Ik denk dat ze hier in praktisch opzicht wel mee
uit de voeten zou kunnen, maar dat ze een dergelijke classificering nooit aan mensen toe zou
willen kennen. Elk mens is gelijk voor haar. Dit is voor haar het hart van haar ethiek.
Wanneer ik naar het werk van Gerrie de Heer kijk, zie ik dat Gerrie met veel gevechten te
maken heeft. Los van elk één-op-één gesprek dat Gerrie heeft en dat soms de nodige energie
kan kosten zijn er andere gevechten waar ze mee geconfronteerd raakt. Een gevecht op het
gebied van elke keer weer kijken of er wel of niet co-creatie tot stand kan komen, of een ander
gevecht tussen bottum-up acties en top down plannen van het management. Andere gevechten
hebben te maken met de theorieën, metatheorieën, methodieken en rollen die Gerrie in haar
werk gebruikt en vervult. Een integraal kader zou hierbij kunnen helpen, maar ook de
methodiek van Theory U zou hier een aangename ordening in kunnen geven. NLP,
haptonomie, opstellingen en tal van andere methodieken waarin Gerrie geschoold is, kunnen
binnen Theory U, aangevuld met Wilbers perspectief, een plaats krijgen. Een koppeling
tussen normatieve professionalisering en Theory U als onderdeel van het cognitieve integrale
kader van Wilber, zou de theoretische kern zijn waar Gerrie zich, volgens mij, in essentie mee
bezig houdt. Deze koppeling zou nuttig kunnen zijn voor veelzijdige consultants zoals Gerrie.
Deze koppeling zou bijvoorbeeld kunnen laten zien, wanneer we ze waar mee bezig zijn en
wanneer ze welke keuzes willen maken.
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Tijdens mijn eerste stage had ik Martin Hetebrij als stagedocent. Door zijn blik en toedoen
ben ik (helaas pas aan het einde) gaan inzien dat macht en het politieke handelen in het werk
van Aricia een blinde vlek is die voor problemen zorgt.
Met terugwerkende kracht
Wat ik op deze stage, uiteraard met terugwerkende kracht, had kunnen doen, is Theory U
gebruiken om processen van ‘sensing’, ‘presencing’, ‘co-creatie’ en daaraan gekoppelde
‘realisatie’ te bewerkstelligen. Ik had dat op deze stage kunnen proberen aangezien Gerrie alle
afzonderlijke aspecten van Theory U al gebruikt. Alleen de samenhang die Theory U
aanbrengt zou hierin vernieuwend zijn. Persoonlijke en professionele coaching zou ik gestalte
willen geven door middel van de perspectieven van Wilber en Hetebrij.
Verder zou ik willen kijken hoe de politieke constellatie op mijn eerste stagewerkplaats
verbeterd zou kunnen worden aan de hand van het politieke handelen van Hetebrij. Het
achterliggende doel zou dan zijn om macht en politiek handelen met de daaraan gekoppelde
besluitvormingsprocessen transparant, effectief en respectvol te maken.

Tweede stage bij Martin Hetebrijs Politieke Dimensie
Gelukkig kon ik mij tijdens mijn tweede stage nu juist buigen over de vraag hoe een betere
politieke constellatie te krijgen zou zijn. Samen met Hetebrij en een aantal humanistische
raadslieden van de defensie, ben ik in gesprek gegaan. Op basis van deze gesprekken zijn we
bezig geweest om een praktijktheorie te ontwikkelen die tot stand kwam via een empirische
cyclus. Gesprekken met praktijkmensen werden afgewisseld met concepten uit Hetebrijs
theorie. Die wisselwerking is wat mij betreft een goede methode gebleken.
Pas wanneer begrippen als co-creatie, zelforganisatie, leiderschap, management, macht,
communicatie en tal van andere begrippen, in de context van normatieve professionalisering
een plaats krijgen, heb ik het gevoel met heldere theorieën, methodieken en praktisch haalbare
vormen van zingeving en humanisering voor organisaties te kunnen komen. Begrippen als
‘co-creatie’, ‘sensing’ en ‘presencing’ ontbreken nog aan het verhaal van Hetebrij. Deze
begrippen verwijzen naar communicatieve processen. Deze communicatieve aspecten komen
niet aanbod in Hetebrijs publicaties. Kortom Theory U en het integrale kader van Wilber zou
een mooie aanvulling zijn geweest in mijn tweede stage.

117

Met terugwerkende kracht
Op deze stage had ik, zoals ik er nu in sta, eveneens kunnen werken met Theory U. Ik had
hier kunnen kijken hoe de oude en de nieuwe garde van de dienst HGV te verenigen zou zijn.
En hoe de HKRM zijn werk zou kunnen blijven doen, zodat die niet om de zoveel tijd
vervangen moet worden. Ik zou dan kijken naar de plekken der moeite en zou zicht willen
krijgen op de historie van de Dienst. Deze is gelukkig door wijlen Frank Buijs weergegeven
in een mooi boekwerk. Ik had dit werk als uitgangspunt willen nemen om bewust van het
verleden te worden (seeing d.m.v. open mind). Om vervolgens de pijn uit te zitten (sensing
d.m.v. open heart). De pijn dat niet alle intenties van het verleden gerealiseerd zijn zou dan
gevoeld kunnen worden. Uiteindelijk zou ik een politieke groepsanalyse willen maken om in
te laten zien dat het voor het organisatieniveau beter is dat de HKRM meer bevoegdheid zou
krijgen. De pijnpunten die door het concept van de primus interparus, in het leven geroepen
zijn en met deze organisatiestructuur in stand gehouden worden, zou ik zichtbaar en voelbaar
willen maken. Wanneer dit proces zou vorderen, zou ik willen kijken naar mogelijke
toekomstscenario’s (presencing d.m.v. open will).

Mijn persoonlijke leven
Voor mijn persoonlijke leven, zoals ook te lezen was in mijn genese, kan ik zeer goed uit de
voeten met het integrale kader van Ken Wilber. Vooral het onderscheid tussen het lichaam,
het mentale/cognitieve, de ziel en de geest is iets waar ik zeer tevreden over ben. Dit
onderscheid geeft ruimte aan belangrijke aspecten in mijn leven. De aspecten waar ik het hier
over heb, zijn de dingen uit een aantal modellen die mij inspireren om een beter mens te zijn.
Ik denk dan met name aan de modellen waar ik zelf in geschoold ben. Deze modellen zijn het
geestelijke raadswerk, NLP, Ericksoniaanse hypnose, en het systeemwerk van Bert Hellinger.
Deze losse aspecten gebruik ik overigens niet alleen voor mijn persoonlijke leven, ik gebruik
ze ook voor wat ik persoonlijke integrale coaching noem. Voor mijn persoonlijke leven
gebruik ik ook de vier kwadranten van Wilber, en dan met name om bewust te zijn dat
wanneer ik uit mijn eigen perspectief dingen denk, doe en wil of dat ik dit vanuit een ‘wij’
perspectief dingen doe, denk of wil. Voor mij is dit onderscheid van belang, omdat ik eerder
voornamelijk gericht was op persoonlijke ontwikkeling, bij zowel mijzelf als bij anderen. Ik
leerde door Wilber, dat persoonlijke ontwikkeling ook te maken heeft met normatieve zaken.
Vreemd genoeg had ik niets met alle normatieve, morele en ethische aspecten die op de
Universiteit voor Humanistiek behandeld waren. Pas door Wilbers perspectief zag ik in, dat ik
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te rade moest gaan bij het kader van normatieve professionalisering. Bij het bestuderen van
normatieve professionalisering, zowel mentaal als in mijn praktische en persoonlijke leven,
zijn de begrippen als ‘leerzame wrijvingen’ en ‘horizontale begrenzing’ belangrijke
parameters gebleken. Ik was voorheen niet iemand die mij liet begrenzen door anderen. In die
zin was ik, met terugwerkende kracht, vaak schuldig aan wat Kunneman, dikke-ik gedrag
noemt. Nu, een stuk verder in de tijd, realiseer ik mij dat ‘leerzame wrijvingen’, in mijn leven
maar ook in mijn denken, een cruciaal aspect blijken te zijn. Zo ben ik er achter gekomen dat
een slecht kader mij alleen zal helpen dingen te interpreteren die ik al ken. De dingen die ik er
niet mee kan interpreteren zijn dan binnen dat kader als ‘onzin’ te bestempelen. Het is daarom
voor mij van belang om kaders te hebben die nu juist ruimte geven voor allerlei ongekende
gebieden. Wilber, Scharmer en ook het abstractere kader van normatieve professionalisering,
laten zien dat er ongekende aspecten zijn en blijven, maar wanneer we het over dergelijke
cognitieve kader hebben, is het mijns inziens van groot belang dat er expliciete ruimte is voor
deze ongekende aspecten. Dit kader verwijst dus, zoals gezegd, ook naar aspecten die nu juist
niet cognitief zijn. Ik laat dit in het volgende (eenvoudige) schema zien. In dit schema laat ik
alleen zien hoe de verhouding ‘bekend en onbekend’ ligt ten opzichte van ‘het ik’ en ‘een
ander’.

Ik

↓

Bekend

Onbekend

Ander

→

Bekend

Onbekend

Wat we

Wat voor mij bekend is

gemeenschappelijk

maar voor jou

kennen

onbekend is

Wat voor jou bekend is

Over dat wat we

en voor mij onbekend

samen niet kennen

is.
Afbeelding 22. Bekende en onbekende aspecten van mijzelf en de ander

Dit cognitieve hulpmiddel is doormiddel van mijn eigen reflecties en gesprekken met Martin
Hetebrij tot stand gekomen. Het tot stand komen van dit denkinstrument is volgens mij
gekomen door een vorm van ‘leerzame wrijving’.
119

Mijn professionele leven
Voor mijn werk als beginnend consultant, volstaat het kader van Wilber niet. In de
probleemstelling zei ik al dat het werk van organisatieadviseurs andere vragen oproept. Het
werk van de organisatieadviseur stelt niet alleen andere vragen maar geeft ook andere
antwoorden. Postrationaliteit, zoals we dat bij Wilber terug zagen komen en mindfulness zijn
waardevolle aspecten die er zeer zeker voor kunnen zorgen dat gefragmenteerde
hyperreflectie terug gedrongen kan worden. Als student aan de UvH heb ik ervaren dat
mindfulness en aspecten van postrationaliteit er voor kunnen zorgen dat gefragmenteerde
hyperreflectie teruggedrongen kan worden, echter wanneer we het over de praktijk van
organisaties hebben, zijn we er nog niet wanneer ik of zelfs iedereen postrationeel en mindfull
is. Deze aspecten kunnen dienen als inspiratie, maar ze zorgen er nog niet voor dat het
professionele handelen rekening houdt met morele, ethische dilemma’s noch met
machtsprocessen.
In mijn professionele leven wil ik ook gebruik maken van andere zaken. In essentie wil ik een
normatieve professional zijn. Ofwel het praktische handelen wil ik als brandpunt nemen van
mijn eigen werk. Tegelijkertijd wil ik mijn integrale concept van normatieve
professionalisering als een cognitief kader gebruiken om uit te putten, maar ook om allerlei
verschillende informatiestromen te ordenen en leerprocessen naar het domein van zowel de
onderbewuste competentie als de bewuste competentie te halen. Dit cognitieve kader moet
ruimte geven om iedere keer nieuwe dingen verder te kunnen ontwikkelen.
Gelijktijdig wil ik als normatieve professional andere professionals uitnodigen ook
normatieve professionals te worden en te zijn. Het praktische handelen van de normatieve
professional kent wat mij betreft twee zijden. De ene is het uitvoeren van handelingen en de
tweede is de besluitvormingskant en keuzes die daar aan ten grondslag liggen. Het kader van
Hetebrij is dan waar ik mee begin. Wanneer ik individuele professionals coach op hun
professionele vermogens leer ik ze eerst het politieke handelen. Dit is van belang om invloed
uit te kunnen oefenen op besluiten en het uitvoeren daarvan. Besluiten kunnen volgens
Hetebrij via macht of communicatie tot stand komen. Voor de machtkant gebruik ik Hetebrij
als voornaamste richtinggever. Voor de communicatieve aspecten maak ik gebruik van mijn
eigen integrale communicatiemodel, waarin Wilber, het geestelijke raadswerk, NLP,
Ericksoniaanse Hypnose en het systeemwerk van Hellinger de voornaamste aspecten zijn.
Deze aspecten helpen mij in mijn persoonlijke en professionele leven om contact met mensen
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te hebben die diep kan gaan en rekening houdt met verschillende waarden (b.v. overheid,
systeem, beroepsgroepen, en individuele waarden).
Wanneer ik teams of organisaties in het geheel begeleid gebruik ik het besluitvormingsmodel
van Hetebrij. Voor de machtsaspecten gebruik ik wederom Hetebrijs perspectief. Voor de
communicatie aspecten gebruik ik grotendeels Scharmers Theory U aangevuld met aspecten
uit mijn eigen communicatie model. Elke keer zal ik bij elke organisatie moeten kijken wat de
situatie is, waar ze naar vragen en wat er volgens mij nodig is. Sommige organisaties hebben
blinde vlekken op het gebied van macht en andere organisaties hebben blinde vlekken op het
gebied van communicatieprocessen. Vaak is het zelfs zo dat het zicht op beide processen
ontbreekt.
Uiteindelijk wil ik dus een empirische cyclus blijven houden tussen enerzijds het praktische
domein waar normatieve professionalisering op gericht is en normatieve professionalisering
als een cognitief integraal kader anderzijds.
Ik wil elke keer beginnen met naar de praktijk te kijken. Ik wil daarbij elke keer beginnen met
het politieke handelen en besluitvormingsprocessen van Hetebrij.
Wanneer ik terugblik zie ik dat het werk van Hetebrij een gevaarlijke blinde vlek aan het licht
brengt. Mijn eigen zoektocht door de literatuur, mijn stage, mijn baantjes als student-assistent
en studentenraadslid aan de UvH en het onderzoek bij Humanitas en andere instellingen,
hebben mij ervan overtuigd dat de politieke dimensie van organiseren en de daaraan
gekoppelde machtsprocessen, aspecten zijn die bij meerdere mensen en op meerdere plaatsen
een gevaarlijke blinde vlek zijn. Zowel in de theorie als in de praktijk. Zo heb ik bij zowel de
UvH, Dienst HGV van de defensie, als Humanitas aspecten van psychologische machtsstrijd
mogen waarnemen. Vanuit het kader van het politiek handelen voor organisaties zijn er bij
deze organisaties nog steeds grote pijnpunten te ontdekken, en waar dus nog veel te winnen
valt. Toch zijn dit drie plaatsen met prachtige humaniserende en zingevende ideeën en
filosofieën. Echter de plaats waar ik de mooiste vormen van co-creatie en collectief dromen
heb mogen zien was bij het zorgcentrum met de naam ‘It Skewiel’ in Friesland. Echter ook
daar was er geen aandacht voor de politieke dimensie van organiseren. Wel was het
‘strategisch leiderschap’ (zie hst over Hetebrij) een aspect waar aandacht voor was. Het
‘organiserend leiderschap’ daarentegen kreeg geen aandacht. Ik ben van mening dat wanneer
er wel zicht was geweest op deze blinde vlek dat het afzetten cq ontslaan van de visionair en
directeur van het ouderen en verzorgingshuis met de naam ‘It Skewiel’ dan voorkomen had
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kunnen worden. Pijnlijk om te moeten constateren dat nu de processen van co-creatie en
collectief dromen, met daaraan verbonden vormen van zorg, daar ook achteruit zijn gegaan.
Wat mij hier opvalt is dat bepaalde aspecten van modus 3 kennis wel erkend worden en dat
bepaalde modus 3 kennis aspecten genegeerd worden. Deze aspecten worden door zowel de
kaders van Scharmer en Wilber als in de praktijken van Gerrie en de locaties waar ik
onderzoek deed, genegeerd. Deze modus 3 aspecten komen we wel bij Martin Hetebrij tegen.
Het lijkt mij niet een verkeerde veronderstelling te zijn dat een hoogwaardige politieke
constellatie nodig is voor het bevorderen van veel van de leerprocessen in het persoonlijke en
interpersoonlijke domein. Modus 3 aspecten, kunnen dan bijvoorbeeld een verdieping krijgen
doordat we hierbij naar ‘sensing’ en ‘presencing’ streven.

6.8 Terugdringen van gefragmenteerde hyperreflectie
Normatieve professionalisering kan, zoals in de probleemstelling weergegeven, gemakkelijk
leiden tot vormen van gefragmenteerde hyperreflectie. Dit is begrijpelijk, maar ook het besef
van de postmoderne cq relativistische wereld waarin wij leven, kan op zichzelf al leiden tot
vormen van gefragmenteerde vormen van hyperreflectie. Normatieve professionalisering laat
ons zien dat het wenselijk is om meer complexiteit toe te staan. Echter het gevaar van
gefragmenteerde hyperreflectie wordt dan ook groter. Het postmodernisme leerde ons dat
grote beelden en grote verhalen in essentie niet meer volstaan. De complexiteitstheorie laat
zien dat we in feite ook altijd te maken hebben met reductionistische beelden van de
werkelijkheid. Wanneer we deze twee inzichten volgen, is het verleidelijk om te denken dat
we dan van alle grote beelden en grote verhalen af moeten. We gaan er dan wel aan voorbij
dat de complexiteitstheorie en de postmoderne filosofie op zichzelf al weer grote beelden en
verhalen zijn. Wilber zou zeggen dat het bij het postmodernisme en de complexiteitstheorieën
ook gaat om perspectieven en dat hij deze perspectieven binnen een perspectief wil plaatsen
(Wilber, 2007, p. 210). Hier valt iets voor te zeggen. Vooral wanneer we het basale inzicht
naar voren halen dat we bij alles beelden, gevoelens, geluiden, geuren en smaken hebben, ook
wanneer we ons daar niet bewust van zijn. Het is volgens mij dan zaak om onze beelden zo
bewust mogelijk te maken zodat we bewuste en semigestructureerde reflecties kunnen voeren.
Dit kan aan de hand van cognitieve modellen en andere conceptuele kaders. De voorkeur
heeft dan ook nog een integraal kader. Op die manier kan het gefragmenteerde aspect van
gefragmenteerde hyperreflectie weg vallen. De reflectie kan dan plaats vinden binnen één
kader. De reflecties hoeven dan niet meer te gaan over welk kader we de voorkeur moeten
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geven. Hoe complex dit kader ook zal zijn, het is wel een cognitief kader die houvast kan
bieden en richting kan bieden. De cognitieve integrale kaders kunnen dan als ruggensteun
dienen bij de praktische integratie, en dus het domein waar het bij normatieve
professionalisering om gaat. Los van het voordeel dat een integraal kader zal bieden in
bijvoorbeeld het overzicht, en daarmee verbonden rust, is en blijft het nemen van een
integraal cognitief kader een persoonlijke keuze. Hoe het ook mag zijn, de drie theorieën die
ik binnen het kader van normatieve professionalisering behandeld heb, hebben alle drie
elementen die volgens mij de terugdringing van gefragmenteerde hyperreflectie zouden
kunnen bewerkstelligen. In de volgende paragraaf wil ik beknopt laten zien hoe Scharmer,
Wilber en Hetebrij elk antwoorden geven in het terugdringen van gefragmenteerde
hyperreflectie.

Scharmer, Wilber en Hetebrij als hulpbronnen bij het terugdringen van gefragmenteerde
hyperreflectie
Bij het werk van Wilber denk ik met name aan het gedifferentieerde model van persoonlijke
ontwikkeling. Dit model maakt inzichtelijk op welke vlakken we nog iets te leren hebben en
op welke vlakken we wanneer vanuit welk perspectief bekijken en/of reflecteren. Een aspect
van dit gedifferentieerde model is het bereiken van een postrationeel ontwikkelingsstadium.
Dit stadium is een nastrevenswaardig doel. Tot de tijd dat we dit ontwikkelingsstadium nog
niet verworven hebben kunnen we wel in een bewustzijnstaat komen van postrationaliteit. Dit
kan doormiddel van meditatieve praktijken en bijvoorbeeld doormiddel van mindfulness. Post
rationaliteit is dan duidelijk iets anders dan prerationaliteit.
Ook het werk van Scharmer leert ons om uit de drukke ‘mind’ te komen. Dit is in de staat van
zijn waar we de huidige situatie ‘downloaden’. Wanneer we verder in het U proces gaan,
kunnen we komen tot ‘dialoging’, ‘sensing’, ‘presencing’, ‘sensing’, ‘co-creatie’ en
‘realistatie’ (afronding). Wanneer we in dergelijke bewustzijnsstaten zijn, is er geen ruimte
voor (mentale) vormen van gefragmenteerde hyperreflectie. Wanneer er wel sprake is van
gefragmenteerde hyperreflectie kunnen we aan de hand van Theory U, vaststellen dat we in
een potentieel begin van een U proces zitten.
Als laatste kan het werk van Hetebrij ons voor een deel helpen om aspecten van
gefragmenteerde hyperreflectie tegen te gaan. Zijn hulp ligt er voornamelijk in dat ook hij
cognitieve middelen heeft om het denkproces te structuren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan
verschillende vormen van communicatie en macht; hoe zich te positioneren in te nemen
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besluiten; het onderkennen van de door hem onderscheiden leiderschapstaken en tal van
zaken waarbij alternatieve ruimtes en daarmee verbonden keuzes onderzocht kunnen worden
en gestructureerd met elkaar vergeleken kunnen worden.
Kortom een cognitief kader, bij voorkeur integraal, kan helpen om als landkaart te dienen in
het complexe domein van normatieve professionalisering. Het risico te verdwalen en/of
gevangen te worden in gefragmenteerde vormen van hyperreflectie is dan volgens mij
aanzienlijk kleiner geworden.

6.9 Slot
Deze scriptie is voor het kader van normatieve professionalisering geschreven. Bij de
probleemstelling had ik mij ten doel gesteld om een verbreding en verdieping aan te brengen
in het kader van normatieve professionalisering. Ik heb hier de kaders van Scharmer, Wilber
en Hetebrij voor gebruikt. Normatieve professionalisering verwijst naar de plek waar
wetenschappelijke, praktische en bestaanskennis bij elkaar komen. Bij normatieve
professionalisering is het van belang dat je als professional zelf naar voren komt. Dat je
zichtbaar bent en dat mensen kunnen begrijpen wat je intenties zijn. Ik ben daarom deze
scriptie begonnen met mijn ‘genese’. Bij mijn genese heb ik laten zien hoe ik als persoon tot
de vraagstelling gekomen ben. Vervolgens ben ik bij de vraagstelling in de complexiteit van
de normatieve professional gestapt en heb ik willen blootleggen met welke
complexiteitsaspecten de normatieve professional te maken heeft. Dit was niet zonder
gevaren. Van tijd tot tijd dreigde ik er in te verdrinken. Er waren ook genoeg momenten
waarop ik mijn hersens moest laten kraken. Maar toch had ik de overtuiging dat het nodig was
om door te gaan. Gelukkig kon ik een aantal modus 3 aspecten inzetten om het hoofd boven
water te houden. Bijvoorbeeld de verschillende dialogen die ik met verschillende mensen over
deze scriptie en over verschillende aspecten van deze scriptie heb kunnen houden. Ook heeft
mindfulness mij geholpen om mijn hoofd boven het water te houden en mijn hersens niet
doorlopend te hoeven kraken. Deze scriptie heeft mij dus niet alleen geholpen om in
theoretisch opzicht het gedachtegoed van normatieve professionalisering beter te begrijpen,
maar ook mijn persoonlijke en professionele leven verder te kunnen onderzoeken.
Omdat normatieve professionalisering naast wetenschappelijke (modus 1) en bestaanskennis
(modus 3) ook over praktische kennis (modus 2) gaat, heb ik in dit slothoofdstuk ook
geprobeerd om te laten zien dat de drie kaders die ik behandeld heb, ook daadwerkelijk in de
praktijk gebruikt kunnen worden. De kaders van Scharmer, Wilber en Hetebrij zijn wat mij
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betreft een verbreding en verdieping gebleken te zijn, die het kader van normatieve
professionalisering verder op weg kunnen helpen om praktisch in te zetten.
De inzet van deze scriptie is ook geweest dat ik naast de bagage in bestaanskennis en
praktische kennis, ook voldoende theoretische kennis zou hebben om als consultant te kunnen
werken. Wat mij nu als beginnend consultant rest, is het gedachtegoed vertalen naar een
website waarop zowel een vertaling te vinden is in diensten op het gebied van consultancy en
in de vorm van een aantal trainingen. Ik ben hiervoor een onderneming begonnen die ik ‘Core
Connections’ genoemd heb. Op dit moment zijn er twee mensen die aan deze droom mee
werken en nog een aantal mensen waar ik mee in gesprek ben. Er is veel werk te doen en mijn
handen jeuken om aan de slag te gaan.
Ik haalde in deze scriptie de tekst aan die hing bij een bedrijf waar ik werkte: ‘Theorie, is als
men alles weet, en niets klopt. Praktijk, is als alles functioneert en niemand weet waarom. In
dit bedrijf zijn theorie en praktijk verenigd: niets klopt en niemand weet waarom’. Deze tekst
is een tekst die bij veel bedrijven zou kunnen hangen. Als beginnend consultant ben ik mij
hier bewust van. Ik laat mij echter door deze realiteit en/of overtuigingen niet tegen houden.
Ik ben en blijf in hart en nieren een echte idealist. Ik zal blijven werken om nu juist begrip te
krijgen en te werken naar situaties die nu juist wel werken. We hebben dan ook goede kaders
en theorieën nodig om ons als richtingwijzers de weg te kunnen wijzen. Deze scriptie vat ik
op als het begin. Door de tijd zal het kader waar ik mee werk steeds beter en beter worden.
Deze constante verbetering is nodig en nuttig. Want een goed kader houdt volgens mij
rekening met de constant veranderende werkelijkheid. Pas dan denk ik een goed kader te
hebben. Met een grote knipoog naar Kurt Lewin, zeg ik dat er niets zo praktisch is als een
goed kader.
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Bijlagen
Bijlage 1 #
Wie is Ken Wilber?
Ken Wilber is een man die niet veel meer doet dan schrijven, lezen en mediteren (Wilber,
2000). Wilber breekt een lans voor het innerlijke domein in zijn werk. Later ook voor de
inter-relationele aspecten. Maar ook empirische wetenschappen zijn dingen waar Wilber
hartstochtelijk over spreekt. Frank Visser heeft dan ook niet voor niks een boek aan het werk
van Wilber gewijd met de titel: ‘Ken Wilber, Denken als passie’. Rollo May had Wilber wel
eens omschreven als een van de meest gepassioneerde denkers (Visser, 2001, p. 26). Wilber is
in feite een denker en een mysticus (Ibidem, p. 31). Wilber is de meest vertaalde schrijver
over academische zaken (Ibidem, p. 3.), die onder andere door Al Gore en Bill Clinton
geprezen worden om zijn werk (Ibidem, p. 33). Maar voor hij zijn eerste boek gepubliceerd
kreeg moest hij wel 30 uitgevers bezoeken (Ibidem, p. 25). Wilber is een systeem filosoof, die
kennis uit verschillende velden wil integreren (Ibidem, p. 35). Omdat Wilber altijd veel wist
en las had hij, toen hij studeerde, de bijnaam ‘the brain’. Omdat hij ook graag populair wilde
zijn liet hij het nog wel eens voorkomen dat hij niet zo intellectueel ontwikkeld was, dan hij in
werkelijkheid was (Ibidem, p. 18). Wilber studeerde ‘biochemistry’, maar was ook sinds het
lezen van de ‘Tao Te Ching’, gefascineerd door oosterse filosofie, mystiek en meditatieve
praktijken (Ibidem, p. 21). Feitelijk, geeft Wilber lacherig te kennen dat hij nooit een gewone
baan heeft gehad. Het enige dat hij als baan heeft gehad is dat hij bordenwasser bij en
restaurant was (Ibidem, p. 23).
Wilber heeft een centraal punt in zijn oeuvre, en dat is dat niemand slim genoeg is om altijd
gelijk te hebben en dat niemand dom genoeg is om altijd fout te zijn (Ibidem, p. 37). Ofwel
vrijwel iedereen heeft een part van de werkelijkheid te pakken. Wilbers quest is er in gelegen
geweest om nu juist zoveel mogelijk van deze verschillende waarheden te integreren.
Het liefst zou Wilber alleen mediteren, maar hij vindt dat je ook dingen in de wereld en voor
mensen moet doen. Hij vindt dat wanneer iemand iets meent te weten, of ze het nu bij het
juiste eind hebben of niet, ze de verplichting hebben om over hun waarheid te spreken én met
passie zelfs (Ibidem, p. 38). Visser noemt Wilber eerder een Pandit dan een goeroe. Een
goeroe is iemand die mensen spirituele ervaringen geeft. Een Pandit is meer een geleerde in
de tradities. Een Pandit weet vaak ook meer over de tradities dan de Goeroes dat zelf weten
(Ibidem, p. 39).
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Visser zegt dat Wilber in feite zeven verschillende gezichten heeft; theoreticus, synthesist,
criticus, polemist, Pandit, gids en mysticus (Visser, 2001, p. 40-42).

Bijlage 2#
Wie is Otto Scharmer?
Otto Scharmer is een man die opgroeide in een boerderij in Duitsland. Naar eigen zeggen
heeft hij hier geleerd om praktisch te zijn en hard te werken. Immers het boeren bestaan is een
bestaan van harde en veel fysieke arbeid.
Op een dag werd hij als jongen uit de klas gehaald. Zijn lerares wist hem met een tamelijk
geschokt gezicht en met rode ogen te vertellen dat hij beter naar huis kon gaan. Otto had geen
idee wat er precies aan de hand was. Dus zodra hij op het treinstation aankwam belde hij naar
zijn ouders. Eenmaal gebeld te hebben wist de kleine Otto dat de lijn kapot was en dat hij zijn
ouders niet meer kon bellen. Toen hij de trein nam zat hij met veel spanning te denken wat er
allemaal wel niet gebeurd kon zijn. Eenmaal thuis aangekomen bleek dat de hele boerderij
van zijn ouders afgebrand was. Dit was een gigantische schok voor de hele familie. Het was
alsof alle grond onder kleine Otto weg werd geslagen. Otto zei: “… Everything I thought I
was had dissolved into nothing. Everything? No, perhaps not everything, for I felt that a tiny
element of myself still existed. Somebody was still there, watching all this. Who?
At that moment I realized there was a whole other dimension of my self that I hadn’t
previously been aware of, a dimension that related not to my past- the world that had just
dissolved in front of my eyes – but to my future, a world that I could bring into reality with my
life” (Scharmer, 2009, p. 24).
En later zegt hij, dat terwijl de brand nog rustig aan het nasmeulen was dat zijn opa tegen zijn
vader zei: “Kopf hoch, mein Junge, blick nach vorn! … Then he turned, walked directly back
to the waiting car, and left. A few days later he died quietly” (Ibidem, p. 25). Dit was de opa
die heel zijn leven op deze boerderij gewerkt heeft. Haast onnodig om te zeggen dat deze
ervaring veel indruk op kleine Otto heeft gemaakt. Voor Otto was dit het begin van zijn grote
reis, hij zei: “… … … My journey began with the recognition that I am not just one self but
two selves. One is connected to the past, and the second self connects to who I could become
in the future (Ibidem, p. 25).
Otto Scharmer is nu een succesvol consultant en succesvol schrijver. Op zijn website staat:
“Dr. C. Otto Scharmer is a Senior Lecturer at MIT, the founding chair of the Presencing
Institute, and a founding member of the MIT Green Hub. Scharmer has consulted with global
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companies, international institutions, and governments in North America, Europe, Asia, and
Africa. He has co-designed and delivered award-winning business leadership programs for
client firms including Daimler, PricewaterhouseCoopers, Fujitsu, and Google. He also
facilitates cross-sector programs for leaders in business, government, and civil society that
focus on building people’s collective capacity to achieve profound innovation and change.
Scharmer holds a Ph.D. in economics and management from Witten-Herdecke University in
Germany” (http://www.ottoscharmer.com/bio/).
Otto Scharmer is een man die graag een hoofd wil bieden aan de crisis van onze tijd. Hij zegt
hierover: “Because our thin crust of order and stability could blow up at any time, now is the
moment to pause and become aware of what’s rising from the rubble (Scharmer, 2009, p. 1).
En later: “The crisis of our time isn’t just a crisis of a single leader , organization, country, or
conflict. The crisis of our time reveals the dying of an old social structure and way of
thinking, an old way of institutionalizing and enacting collective social forms (Ibidem, p. 2).
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Bijlage 3#
Grammar Theory U
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Afbeelding 23.
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Bijlage 4#
24 stappen
1.Attend: Listen to what life calls you to do (p. 379).
2. Connect: Listen to an dialogue with interesting players in the field (p. 380).
3. Co-initiate a diverse core group that inspires a common intention (p. 384).
4. Form a higly commited prototyping core team and clarify essential questions (p. 387).
5. Take deep-dive journeys to the places of most potential (p. 389).
6. Observe, observe, observe: Suspend your Voice of Judgment (VOJ) and connect with your
sense of wonder (p. 393).
7. Practice deep listening and dialogue: connect to others with your mind, heart, and will wide
open (p. 394).
8. Create collective sensing organs that allow the system to see itself (p. 398).
9. Letting go: Let go of your old self and “stuff” that must die (p. 399).
10. Letting come: Connect and surrender to the future that wants to emerge through you
The most important leadership tool is the leader’s Self-your Self (p. 401).
11. Intentional silence: Pick a practice that helps you to connect with the source (p. 402).
12. Follow your journey: Do what you love, love what you do (p. 407).
13. Circles of Presence: Create circles in which you hold one another in the highest future
intention (p. 410).
14. The Power of Intention: Connect to the future that stays in need of you – crystallize your
vision and intent (p. 412).
15. Form core groups: Five people can change the world (p. 415).
16. Prototype strategic microcosms as a landing strip for the emerging future (p. 416).
The trick is to move through the U not once but many times, maybe even daily (p. 417).
17. Integrate head, heart and hand: Seek it with your hands; don’t think about it, feel it (p.
421).
18. Iterate, iterate, iterate, adapt, and always be in dialogue with the universe (p. 424).
19. Co-evolve innovation ecosystems that allow people to see and act from the emerging
whole (p. 426).
20. Create innovation infrastructures by shaping safe places and rhythms for peer coaching
(supported through social technology) (p. 430).
21. Social Presencing Theater: Evolve collective awareness through Field 4 media
productions (p. 434).
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22. Intentional grounding (p. 436).
23. Relational grounding (p. 438).
24. Authentic grounding (p. 439).

Bijlage 5#
5 stappen collectief U proces
Scharmer laat in zijn workshop zien dat we de stappen door het ‘U proces’ op verschillende
manieren kunnen beschrijven. Op afbeelding twee zien we zeven verschillende stappen. Bij
deze workshop noemt Scharmer vijf essentiële stappen. Deze vijf stappen licht ik even toe.
Eerder in de bijlage heb ik een diagram opgenomen waarbij er een verder gedifferentieerd
proces is weergegeven van maar liefst vierentwintig stappen.
De eerste stap is ‘Co-initiazing’. Dit is het proces waarbij op gezamenlijke wijze een intentie
neer gezet wordt. Dit doe je door stil te zijn en te luisteren naar anderen en daarbij te kijken
wat het leven wil dat je gaat doen.
Co-initializing is een proces dat heel goed ingezet kan worden bij het begin van een project,
maar wat volgens Scharmer onder relatief normale situaties ook gemakkelijk ingezet kan
worden. Het is van belang om de kernstakeholders bij elkaar te krijgen, zodat de gezamenlijke
intentie gezet kan worden en dat daar vervolgens acties aan gekoppeld kunnen worden.
De tweede stap is die van ‘Co-sensing’. Deze stap houdt in dat je observeert, observeert én
observeert. Bij deze stap ga je naar de plekken waar het grootste potentieel te vinden is. Hier
wordt geluisterd met een open geest en een open hart. De moeilijkheidsfactor zit er niet in om
visies te formuleren die ons helpen met onze problemen, maar eerder dat we het onvermogen
hebben om goed waar te nemen. Groepsleden moeten elkaar bij deze stap kunnen zien zoals
ze zijn. Los van de oordelen en/of labels. Dit is de enige manier waarop we bewust kunnen
worden van ons collectieve potentieel.
De derde stap is de kern van het proces, is de stap van ‘Presencing’. Dit is de plek waar we
ons verbinden met ‘de’ bron van inspiratie en de hogere wil. Dit doe je door naar binnen te
gaan en daar de innerlijke stilte te vinden en daar de ruimte te maken voor wat Scharmer het
innerlijke weten noemt. Meditatieve zaken zoals mindfullnes kunnen hierbij helpen. Op dit
punt laten we alle niet essentiële punten, zoals overtuigingen en regels los (letting go) om
open te staan voor dat wat zich aandient vanuit de kern (letting come). De kern van
‘presencing’ is kort gezegd de ervaring van het binnenlaten van de toekomst vanuit het
hoogste potentieel en dat we op die manier het oude weten transformeren. Wanneer dat
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daadwerkelijk plaats vindt in een groep, kunnen we zeggen dat we een drempel over zijn
gegaan. Leden van een groep worden volgens Scharmer veel meer onderdeel van een groep en
werken dan vanuit een hoger energieniveau om vanuit het besef van een mogelijke potentiële
toekomst te handelen. Dit is het punt wat volgens Scharmer ‘de’ bron van het leven van
waaruit dingen emergeren. Dit is tevens het punt waar hij het over heeft wanneer hij het over
de ‘blinde vlek’ heeft. De manier waarop we aandacht geven is volgens Scharmer onze echte
blinde vlek Scharmer zegt: “The way we pay attention – the place from which we operate – is
the blind spot on all levels of the society” (Scharmer, 2009, p. 117).
De vierde stap noemt Scharmer: ‘Co-creating’. Dit is de stap waarbij de nieuwe levende
voorbeelden verkent worden door ze in acties om te zetten. Scharmer ziet het negeren van dit
punt als een groot gemis in veel opleidingen. Co-creatie is op deze manier wel een vorm die
gekoppeld is aan ‘presencing’. Deze bewustzijnsstaat moet hier wel vast gehouden worden.
Doen we dat niet, dan blijven we te lang over analyseren en komen we niet in de actiemodus.
Het gaat in deze fase om kleine levende voorbeelden concreet te maken, om zo mogelijke
toekomst scenario’s te verkennen. Een nieuwe mogelijke toekomst actualiseren kan in feite
volgens Scharmer alleen door acties te ondernemen en door dingen uit te testen.
Als vijfde stap noemt Scharmer ‘Co-evolving’. Bij deze stap ben je volgens Scharmer bezig
met het belichamen van het nieuwe ecosysteem. Door dit lijfelijke belichamen ben je pas
instaat om vanuit het geheel te kijken en te handelen. Hier maken we gebruik van de
zogenoemde protoypes ‘0.8’. We leren hier doormiddel van reflectie en kijken welke
prototypes het beste werken. Terwijl we vanaf stap drie nog steeds werken vanuit de
bewustzijnsstaat van ‘presencing’, zijn we instaat om onze acties en onze organisatie naar een
hoger niveau te tillen. Dit hogere niveau heeft met de mate van verbondenheid met het grotere
geheel te maken.

Bijlage 6#
Het activiteitenmodel voor politiek handelen
Politiek handelen van de ene actor vindt plaats in interactie met het politiek handelen van een
of meer anderen. Succesvol politiek handelen vraagt de uitvoering van verschillende politieke
activiteiten met de verschillende functies ten dienste van die interactie tussen deze spelers. In
het volgende schema geven we een drietal handelingstrajecten weer, waarin drie actoren
zouden kunnen interacteren.
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We beginnen met Alwin, die via een aantal gesprekken een politiek handelingstraject uitzet.
Hij heeft een probleem en wil dit aanpakken door De chef, een belangrijke beslisser, een
besluit te laten nemen. Dat is dus zijn doel. Om De chef te overtuigen en onder druk te zetten,
wil hij eerst andere spelers meekrijgen, hun macht mobiliseren en daar de chef mee
confronteren. Eerst praat hij met Bert, [in schema Alwin(Bert)], maar Bert houdt zich op de
vlakte. Om toch steun te krijgen gaat hij naar Cor, [in schema Alwin(Cor)] en met Cor
vervolgens samen naar D [in schema Alwin(Cor/D)]. Tenslotte gaat hij met zijn voorstel naar
E toe, vertelt wat de voorgesprekken met B en C hebben opgeleverd, in de hoop dat hun steun
voor het voorstel E zullen overtuigen en dat hij zijn goedkeuring zal krijgen voor besluit I.
Het handelingstraject van Alwin is als volgt weer te geven.

Alwin(Bert)

Alwin(Cor)

Alwin(Cor/D)

Alwin(De chef)

Afbeelding 24: Eenvoudig handelingstraject

Nu heeft Bert zich niet voor niets op de vlakte gehouden. Hij vindt eigenlijk dat er helemaal
geen besluit moet worden genomen, maar wil dat niet laten merken aan Alwin. Na het gesprek
met Alwin start Bert daarom een eigen handelingstraject met als doel E zover te krijgen, dat
hij geen besluit neemt. Hij gaat daarom eerst een gesprek aan met D, die De chef goed kent.
Hij overtuigt D van het belang van uitstel van het besluit, en D zoekt vervolgens contact met
De chef. Na dat gesprek zoekt Bert zelf contact met E, voordat Alwin met hem in gesprek
gaat. We kunnen de twee trajecten van Alwin en Bert als volgt weergeven.

Alwin(Bert)

Alwin(Cor)

Alwin(Cor/D)

Bert(D)

Alwin(de chef)

Bert(de chef)

D(de chef)
Afbeelding 25: Middelmatig complex handelingstraject
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Dit is natuurlijk een tegenslag voor Alwin, maar daar blijft het niet bij. Cor is het helemaal
niet eens met Alwin. Hij wil niet besluit I maar besluit II. Hij laat dat niet merken, en doet
alsof hij meedenkt met Alwin. In het gesprek met Cor neemt hij geen duidelijke positie in, en
stelt vooral de argumenten pro en contra aan de orde. Intussen is hij zelf aan de gang gegaan
en een eigen handelingstraject gestart. Via twee gesprekken met G zorgt hij ervoor dat G met
goede argumenten naar de chef toe gaat en hem, voordat Alwin zijn gesprek heeft, overtuigt
van besluit II.
Cor(G)

Alwin(Bert)

Alwin(Cor)

Bert(D)

Cor(G)

G(de chef)

Alwin(Cor/D)

Alwin(de chef)

Bert(de chef)

D(de chef)
Afbeelding 26: Complex handelingstraject

Als Alwin met de chef in gesprek gaat, is deze al voorbereid door twee andere gesprekken.
Alwin komt dit niet te weten, tenzij de chef hem dit vertelt. Hoe dan ook, de invloed die
Alwin uitoefent via zijn politieke handelen, vindt plaats in interactie met het politieke
handelen van anderen.
De drie inter-acterende politieke handelingstrajecten laten met elkaar een relatief eenvoudig
besluitvormingsproces zien, waarin meer partijen proberen om de macht van één beslisser te
mobiliseren. Dat geldt voor elk besluitvormingsproces. Altijd bestaat het uit de interacterende
politieke handelingstrajecten van meer spelers en partijen. Politiek handelen vindt plaats in
interactie met het handelen van anderen, en maakt altijd deel uit van een
besluitvormingsproces.
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