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Learning cannot be designed 

Etienne Wenger 

1.1 Introductie 

Deze studie is ontstaan in de praktijk en heeft tot doel meer licht te werpen op het 

leren van mensen in teams en netwerken. Dit gebeurt door dat leren te volgen, te on-

dersteunen en te stimuleren. Wat is de architectuur van het leren zoals dat zich in de 

praktijk van professionals voltrekt? Op deze vertrekvraag wordt getracht een antwoord 

te geven door middel van een in het onderzoek geconstrueerd model dat tevens is geïn-

spireerd en geënt op een aantal hedendaagse perspectieven op organiseren en leren. 

Die perspectieven hebben onder meer gemeen dat ze ruimte en tijd niet als een a priori 

gegeven beschouwen, maar als dynamische categorieën die het gevolg zijn van mense-

lijk handelen. Mensen máken ruimte en tijd (Jones, McLean & Quattrone 2004). In die 

gecreëerde ruimte en tijd ontstaat en voltrekt zich het leren, dat is de centrale vooron-

derstelling van waaruit dit proefschrift is ontstaan. 

Leren in relatie tot ruimte staat centraal in deze studie, daarom eerst een paar woor-

den daarover vooraf. Ons woord ‘leren’ is afgeleid van het Latijnse lira, wat betekent: 

een door de ploeg opgeworpen aardrug. Volgens van Dale is de grondbetekenis van 

leren dan ook verbonden met het volgen van een spoor, zoals je een spoor trekt als je 

land ploegt. Als we aan leren denken, denken we ook aan school. Het woord ‘school’ 

komt van het Griekse scholè en betekent oorspronkelijk vrije ruimte (Kessels, 2002). 

Die vrije ruimte werd gecreëerd in het werk als gelegenheid om bijvoorbeeld met col-

lega's over het werk te praten. In dit proefschrift wordt leren benaderd als de combina-

tie van vrije ruimte en het volgen van een spoor. Ze vormen de twee grondpatronen van 

wat wordt aangeduid als het ruimtelijk perspectief op leren dat het hoofdthema is ge-

worden van dit proefschrift. 

Leerprocessen faciliteren vanuit een ruimtelijk perspectief staat niet tegenover aller-

lei andere benaderingen, maar vult die benaderingen aan, kan ze versterken of maakt 

het mogelijk aanvullende instrumenten te ontwikkelen. Het ruimtelijk perspectief 

wordt in deze studie gevoed vanuit het systeemdenken (Jantsch, 1975; Espejo, 1996; 

Kim, 1994; Senge, 1990, 1999) en vanuit de sociale theorie over leren (Engeström 

1987, Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). Onderzoek vanuit deze perspectieven legt 

de nadruk op de relatie tussen systemen of sociale structuren enerzijds en leerproces-

sen anderzijds. Vanuit deze invalshoeken zijn tijdens dit onderzoek teams en netwer-

ken gefaciliteerd door invloed uit te oefenen op de sociale structuren en de 

communicatieprocessen die daarbinnen aan de orde zijn.  
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Het belang van leren in, nabij of over het werk is algemeen onderkend (Kolb, 1984; 

Bolhuis & Simons, 1999; Raelin, 2000; Homan, 2001; Davenport & Prusak, 1998). Er 

zijn uiteenlopende aanpakken op individueel, team- en organisatieniveau voorhanden. 

Er is echter geen praktijkgerichte theorie voorhanden waarin een ruimtelijk perspectief 

het vertrekpunt is en waarop een bijpassende praktijk van faciliteren is geënt. Het on-

derzoek is daarop gericht en heeft de vorm gekregen van een exploratie naar professio-

nele praktijken en werksituaties om aldaar met open blik te kijken hoe professionals 

leren en hoe de beleving van ruimte daarbij een rol speelt. Dit exploratieve onderzoek 

heeft een model van de ontwikkelingsruimte opgeleverd dat al prototypend is ontstaan 

door concepten die in een viertal casussen zijn ontwikkeld, met elkaar te verbinden en 

tot een samenhangend geheel te maken. 

In de volgende paragraaf (1.2) wordt de vooronderstelling (leren voltrekt zich in een 

door mensen gecreëerde ruimte) verkend en de motivatie weergegeven van waaruit dit 

onderzoek is gestart. Daarna is in paragraaf 1.3 de vertrekvraag omgewerkt naar twee 

onderzoeksvragen waarop een antwoord is gezocht door middel van dit promotieonder-

zoek (de methode komt in hoofdstuk 2 aan de orde). In paragraaf 1.4 komt het begrip 

ruimte ter sprake omdat het zo centraal staat in de eerste onderzoeksvraag én door het 

hele proefschrift aandacht krijgt. Tot slot wordt een leeswijzer gepresenteerd waarin de 

opbouw van dit proefschrift is weergegeven. 

1.2 Motivatie voor dit onderzoek 

De literatuur over organisatieleren en de lerende organisatie vertegenwoordigt een 

breed palet aan invalshoeken. Sommigen, zoals Weick & Westley (1997) vinden dat 

organiseren en leren niet bij elkaar passen. Zij vatten leren op als het ontregelen van 

iets en het vergroten van de variëteit. Daar staat organiseren tegenover als het vermin-

deren van variëteit. Senge (1990) stelde met de Fifth Discipline de lerende organisatie 

en het systeemdenken zo centraal dat het tot een norm werd verheven. Een norm waar-

aan moeilijk is te voldoen, want niet iedereen wil zich de grammatica van het systeem-

denken eigenmaken. Argyris & Schön (1986), grondleggers van de discipline 

‘organisatieleren’, benadrukken de moeite die leren vergt en de noodzaak om professi-

onals te leren hoe ze effectief kunnen leren. In hoofdstuk 3 komen deze en andere 

invalshoeken opnieuw aan de orde. Wat uit de veelheid aan opvattingen over leren in 

ieder geval spreekt is het belang van leren. Leren is verbonden met mensen en mense-

lijke activiteit. Het is een ‘natuurlijk’ gegeven. Het is die natuurlijke en vanzelfspre-

kende dimensie van leren die volop aandacht krijgt in recente literatuur waarin naar 

manieren van ‘organiseren’ wordt gezocht die hun basis vinden in sociale constructie 

en zelforganisatie (Gergen, 1999; Campbell, 2000; Homan, 2001; Wierdsma & 

Swieringa, 2002). Wierdsma & Swieringa spreken zelfs van lerend organiseren, het-
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geen in tegenspraak lijkt met wat Weick & Westley betogen. Echter, lerend organiseren 

kan vooral gelezen worden als een poging ruimte te maken voor leren vanuit de grond-

gedachte dat de mate, diversiteit en kwaliteit van leren doorslaggevend is voor het suc-

ces van organisaties. 

Als Etty Hillesum1 in haar dagboek een inzicht prijsgeeft, namelijk dat alles een 

dieperliggend ritme heeft, dan verwijst ze naar een natuurlijkheid van de dingen. Wan-

neer Frank Boeijen2 zingt dat je niet naar de weg moet vragen, want iedereen is de weg 

kwijt, dan klinkt daarin een waarschuwing door. De weg die de een heeft afgelegd is 

niet per definitie de juiste weg voor de ander. De projectmanager die het allemaal al 

weet, loopt een groot risico zijn team de verkeerde kant op te sturen. De juiste richting 

is een optelsom van vectoren, van krachten, van verschillende richtingen. Het aanvoe-

len wat speelt, wat ergens in besloten ligt, het dieperliggende ritme, is natuurlijk een 

uiterst vage handreiking. Maar het biedt houvast voor diegenen die beamen dat Hille-

sum en Boeyen het over de werkelijkheid hebben zoals die is, de levende werkelijkheid. 

In een uitspraak van Herakleitos3 trof ik een gedachte aan die aardig weergeeft wat ik 

bedoel te zeggen: “Verstandig zijn is de hoogste deugd, de wijsheid bestaat erin, het 

ware te zeggen en te handelen in overeenstemming met de natuur door ernaar te luis-

teren (Ethiek 109).” De motivatie om dit proefschrift te starten lag in de wens om een 

handreiking te ontwerpen die gaande een ontwikkelproces helpt om richting te bepalen 

in overeenstemming met wat in de gegeven context besloten ligt en mogelijk is.  

Met de combinatie van die ongrijpbare natuurlijkheid en de ontwerpbenadering, 

was de initiële richting van dit onderzoek bepaald. Mijn eigen ontwikkeling tot onder-

wijskundige, HRD-professional en facilitator van leerprocessen kan daarvan niet wor-

den losgezien. Opgeleid om leerbeleid te ontwikkelen, om leerarrangementen in de 

vorm van trainingen en opleidingen te organiseren, om effecten en opbrengsten van 

leren te meten en te evalueren, kreeg ik het gevoel dat organisatieleren nog fundamen-

teel iets anders vraagt. Het is meer dan een optelsom van individueel leren en meer 

dan een coherent instrumentarium. Wat betekent het als een organisatie leert? Ik raak-

te in het bijzonder geïnteresseerd in teams en netwerken als het werkniveau tussen 

individu en organisatie. Zij vormen een belangrijke schakel tussen individueel leren en 

organisatieleren. 

De aandacht voor het tussenniveau, de groep, het team of het netwerk, is gebleven. 

Ik merkte op dat mensen meestal eerst een collega raadplegen als ze ergens tegenaan 

 
1 In ‘Spiritualiteit als inzicht’ (Frans Maas). 

2 ‘Kronenburg Park’ (http://www.frankboeijen.nl/) 

3 ‘Die Vorsokratiker’ (vert. Jaap Mansfeld). 
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lopen of de koppen bij elkaar steken als er een urgente kwestie opgelost moet worden. 

Leren is voor mij per definitie een sociaal proces. Ook kon ik het onderscheid tussen 

werken en leren niet altijd maken zonder daarbij zoveel weg te laten dat de rijkdom 

verloren ging van wat gebeurde op een bepaalde plaats en in een concreet moment. Ik 

miste een kader van waaruit ik mijn teamcoaching en facilitering kon motiveren en 

verantwoorden. Het ontwikkelen van zo’n kader stond mij bij aanvang van dit onder-

zoekstraject voor ogen. Dat is later het model van de ontwikkelingsruimte gaan heten. 

De term ‘leerarchitectuur’ is ontleend aan het werk van Wenger (1998). Leerarchitec-

tuur fungeerde voor mij als ‘sensitizing concept’, dat wil zeggen als een begrip dat een 

relatie tussen leren en ruimte oproept en tot verdere verkenning uitnodigt. De samen-

stelling van leren en architectuur tot leerarchitectuur, versterkt de notie van constructie 

in leerprocessen. Dit kan vanuit meerdere kanten worden benaderd. Leren is een con-

structief proces in de zin dat het ervaringen en betekenissen construeert. Leren laat 

zich construeren door werkvormen toe te passen waarmee bepaalde uitkomsten wor-

den beoogd. Leren moet op zijn tijd ook opnieuw opgebouwd worden. Oude vormen 

volstaan dan niet meer. 

Er is nog weinig theorievorming over de relatie tussen ruimte en leren in werksitua-

ties. Daar probeert dit proefschrift een bijdrage aan te leveren door een op de praktijk 

gerichte theorie te schetsen vanuit een sociale benadering van leren waarin het deel-

nemen van mensen aan werkpraktijken het vertrekpunt vormt. Om leren op die manier 

te benaderen is een open blik nodig. Immers, het leren moet nog ontstaan, er moet nog 

plaats voor worden gemaakt, het leren moet zich nog voltrekken. Daarom is deze studie 

vooral een poging te beginnen daar waar het leren ontstaat en van daaruit mee te gaan 

en het leerproces te volgen en waar mogelijk te faciliteren. Die aandacht voor de plaats 

van leren, de meegaande beweging en faciliterende houding is aangeduid als ruimtelijk 

perspectief en vormt de kern van de beoogde praktijktheorie. 

De toegevoegde waarde van dit onderzoek schuilt in sociaal-constructionistische 

modelvorming met als oogmerk meer te doen met hetgeen opkomt in het werk of de 

praktijk: aan vragen, betekenissen, verbindingen, onverwachte gebeurtenissen, bijpro-

ducten, enzovoorts. Leren wordt daarbij gezien als een opgave en kans voor de praktijk. 

Het laten liggen van die opgaven of kansen en het onvoldoende aandacht schenken aan 

de leerprocessen, doet de praktijk tekort en schaadt uiteindelijk ook de organisatie of de 

maatschappij. Ik beschouw leren als een dimensie van de praktijk (intrinsiek verbon-

den met menselijke activiteit) en zie het vormgeven van die dimensie als een belangrij-

ke, professionele opgave. Te meer omdat al te vaak achteraf wordt geconstateerd dat iets 

beter of sneller had gekund, dat er meer afstemming had kunnen plaatsvinden of dat 

fouten hadden kunnen worden voorkomen. Die vormgeving wordt geleid door de mo-
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gelijkheden van de toekomst. Het model van de ontwikkelingsruimte is een poging die 

mogelijkheden hanteerbaar te maken en te benutten in leerprocessen. 

Veel teams en organisaties kunnen of willen beter presteren en hebben daarbij oog 

voor het belang van leren. Het ideaalbeeld van een lerende organisatie kan daarbij be-

hulpzaam zijn, maar ook in de weg zitten. De lerende organisatie is niet in structuren 

en recepten te vatten, maar wordt vooral voortgebracht doordat er beter wordt geleerd. 

Beter in termen van meer toegesneden op de behoeften van de organisatie, meer recht 

doen aan de leervoorkeuren van mensen en meer aandacht voor het collectieve leren in 

de samenwerking van mensen (De Laat, 2006; Ruijters, 2006; Van Staveren, 2007). 

Vanuit het sociaal-constructionistisch en ruimtelijk perspectief is de facilitator een 

deelnemer. Een deelnemer met een specifieke inbreng. Door de facilitering in te bren-

gen op de plaats waar wordt geleerd, wordt er invloed uitgeoefend op die leerdimensie. 

De facilitering dient recht te doen aan de sociale plaats en het eigenaarschap van men-

sen over het leren en is gericht op het versterken van het leervermogen. De facilitator 

heeft een rol met een bepaald aandachtsgebied. Het faciliteren is te beschouwen als een 

uitnodiging aan deelnemers om de facilitering mee of anders vorm te geven. In deze 

studie wordt faciliteren gezien als een vorm van professioneel handelen dat beoogt een 

bijdrage te leveren aan het leren zonder de ‘organisatie’ van het leren over te nemen. 

Organisatieleren vraagt een specifieke vorm van faciliteren, co-faciliteren van een na-

tuurlijke beweging die op een bepaalde plaats mogelijk is. 

1.3 Onderzoeksvragen 

Deze studie schetst een model van de ontwikkelingsruimte dat primair als een 

hulpmiddel voor het ontwerpen van leerprocessen in werksituaties en leernetwerken 

dient te worden gezien. In deze studie is niet gezocht naar een nieuwe, omvattende 

methodiek van faciliteren, maar naar een design rationale of operationeel model om al 

werkende weg leerprocessen te kunnen faciliteren in teams en netwerken. Een derge-

lijk model ondersteunt facilitators om beslissingen te nemen over interventies en de 

uitwerking daarvan in te schatten. Een model dat uitnodigt om te experimenteren met 

uiteenlopende aanpakken en instrumenten voor het leren in en van teams en netwer-

ken. Wie leerprocessen in de praktijk begeleidt, moet duiden wat zich voordoet, ont-

wikkelt van daaruit voornemens en neemt bij voorkeur gewogen beslissingen of 

improviseert juist in harmonie met de context. Daaraan gekoppeld is er de behoefte aan 

werkvormen die aansluiten bij een dergelijke manier van faciliteren. Aan dit proef-

schrift ligt de behoefte ten grondslag om vanuit de nieuwe, dynamische noties over 

ruimte en gegeven het belang van sociale structuren een model te ontwikkelen dat 

bijdraagt aan krachtige en doorgaande leerprocessen in teams en netwerken. 
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Het leren geïsoleerd benaderen, los van de plaats waar mensen werken, doet geen 

recht aan de complexiteit van veel werkprocessen. Onderzoek naar de relatie tussen 

ruimte en leren in het licht van die complexiteit is wenselijk omdat sommige proble-

men waarvoor professionals staan zich niet eenvoudig laten opsplitsen in deelproble-

men. Ze komen voort uit samengestelde systemen (Teisman, 2005) of complex 

regimes (Snowden, 2002) waarin werkendeweg tot een oplossing gekomen moet wor-

den. Er is een combinatie van gezamenlijk proberen en reflecteren nodig om te bepalen 

wat werkt en wat niet. Het collectieve leren dat werkendeweg plaatsvindt is onderwerp 

van deze studie. Voor dat type leren is ruimte nodig. Ruimte is in eerste instantie opge-

vat als een beleving van ruimte om te kunnen c.q. mogen leren in het werk. 

De ontwikkeling van een operationeel model is gedaan door ontwikkelingsgericht 

onderzoek te doen vanuit de volgende twee met elkaar samenhangende onderzoeksvra-

gen: 

1. Wat is de relatie tussen ruimte en leren in werksituaties? 

2. Hoe kan een facilitator die relatie beïnvloeden en benutten? 

De eerste vraag heeft de richting van het onderzoek bepaald. Dat leren en werken al-

tijd ergens plaatsvinden en dus gesitueerd zijn, is in dit onderzoek geen triviaal gege-

ven, maar als vertrekpunt genomen. De plaats van leren staat voorop. Werksituaties 

vinden ergens plaats en kennen een tijdsverloop. Het isoleren van het leren van de 

plaats waar mensen werken doet geen recht aan de complexiteit van werksituaties en de 

rol van leren daarbij. Negeren van die complexiteit kan leiden tot het beperken en hin-

deren van het leren. Dat gebeurt bijvoorbeeld doordat opleidingen en trainingen te veel 

worden uitgedacht en langs vaste lijnen worden uitgevoerd waardoor er te weinig ge-

bruik wordt gemaakt van de leermogelijkheden in werksituaties. In de theorie vinden 

we aanknopingspunten voor het verkennen van de relatie tussen ruimte en leren (zie 

hoofdstuk 3). Ruimte wordt daarbij als zodanig vaak niet benoemd en gearticuleerd. 

Het bestaan van ruimte wordt eerder als vanzelfsprekend aangenomen. Dit proefschrift 

doet een aanzet om de ruimte niet alleen te problematiseren, maar ook te modelleren 

in relatie tot leren. Daarbij is in bricolage een passende onderzoeksaanpak gevonden 

om het ‘gevecht’ met die complexiteit aan te gaan (Kincheloe & McLaren, 2000). 

De tweede vraag is geformuleerd om het onderzoek relevant te laten zijn voor de 

praktijk van facilitering. Deze vraag heeft ook in de casussen een belangrijke rol ge-

speeld, omdat daar de onderzoeker als facilitator met praktische vragen is geconfron-

teerd. Het leverde vooral veel waardering op voor de vele aanpakken en werkvormen 

van anderen om het leren te faciliteren. Maar het gaat daarbij altijd om een passend 

arrangement of ontwerp te realiseren. In dat opzicht sluit dit onderzoek aan bij design 

research dat vooral de relevantie van onderzoek voor beleid en praktijk nastreeft (Akker, 

Gravemeijer, McKenney en Nieveen, 2006). Bricolage is gaande het onderzoek meer 
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en meer als een vorm van facilitering gebleken die aansluit bij het werkendeweg tot 

oplossingen komen van professionals in teams en netwerken. In de modewereld is 

bricolage reeds lang dé praktijk. Alles wat ooit al is ontworpen wordt gezien als een 

inspiratie voor nieuwe combinaties en creaties. Ook de open source aanpak in de soft-

ware-ontwikkeling wordt als een vorm van bricolage beschreven (Ciborra, 2004). Open 

source gaat uit van vrije toegang tot de bronmaterialen die bovendien door meerdere 

partijen min of meer onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld. Qua productiviteit 

doet open source niet onder voor de door projectmanagement gedomineerde aanpak-

ken die in grote bedrijven gangbaar zijn. 

Beide onderzoeksvragen zijn bedoeld als zoekvragen om heel gewone begrippen als 

ruimte en leren opnieuw te verkennen in hun onderlinge relatie. Een dergelijke bedoe-

ling betekent dat beide begrippen gedurende het onderzoek qua betekenis zijn geëvolu-

eerd. In hoofdstuk 2 wordt dat evolutieproces geschetst (theory guided bricolage) en 

tevens de vertrekpositie aangegeven van de onderzoeker. Kern daarbij is dat mensen 

ruimte kunnen ervaren en maken. Ruimte maken om het leren zijn gang te laten gaan 

kan als een ecologische benadering worden gezien en is in de literatuur bij diverse 

auteurs terug te vinden (Bateson, 1972; Jantsch, 1975; Wenger, 1998; Krogh, Ichijo & 

Nonaka, 2000). Wenger (1998, p. 154) spreekt van ‘learning trajectory’ om te voorko-

men in een vaststaand verloop en vaststaande bestemming verzeild te raken. Wel is 

sprake van een coherentie door de tijd, waardoor verleden, heden en toekomst verbon-

den zijn.  

Wat voor veel natuurgebieden geldt, geldt mutatis mutandis ook voor het leerland-

schap van organisaties. In natuurgebieden opgezet vanuit een ecologisch perspectief, 

wordt uitgegaan van de natuurlijke groei van planten, de onderlinge samenhang en het 

onvoorspelbare karakter van natuurontwikkeling. Door het leren de ruimte te geven, 

gaat het een weg zoeken en komt het tot ontwikkeling. Onderzoek naar leren begint 

dan vooral met kijken naar trajecten van leren die per definitie ook een uniek karakter 

hebben. Dit in tegenstelling tot veel onderzoek naar leren dat start bij de opbrengsten 

van het leerproces, bij wat het leren moet opleveren aan kennis, vaardigheden, bewust-

wording, waarden, attituden, competenties, enzovoort. Het is zo vanzelfsprekend om 

leren te benaderen in termen van vooraf gedefinieerde doelen en variabelen die daarop 

van invloed zijn, dat elke poging om het anders te doen bijzonder onhandig lijkt. Het 

druist in tegen de roep om efficiency en effectiviteit, de beheersbaarheid van vooraf 

bedachte leer- of ontwikkellijnen en programma's, de compleetheid die uitstraalt van 

typologieën van allerlei aard.  

Is er desondanks een doorslaggevend argument te geven om leren te verkennen zo-

als het zich voltrekt, in sociale en dynamische werksituaties? Naar mijn optiek levert de 

uniciteit van leertrajecten een dergelijk argument. Elk collectief leerproces kent een 
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unieke leergeschiedenis (Kleiner en Roth, 1997). Omdat elk leerproces een unieke 

constructie is, die weliswaar niet op zichzelf staat en ook algemene kenmerken ver-

toont, kan van dwingend voorschrijven wat en hoe te leren geen sprake zijn. Wij kiezen 

derhalve voor een postmodernistische (of non-modernistische) benadering van organi-

satieleren waarbij er meerdere goede wegen zijn. De onderzoeksvragen zijn dus be-

doeld als hulp bij het opsporen van de kenmerken van de ruimte waar leren plaatsvindt, 

hoe ruimte wordt gemaakt en hoe het leren zich een weg zoekt. In het verlengde daar-

van speelt de vraag hoe het maken van die ruimte voor leren kan worden bevorderd. 

1.4 Ruimte als leerspoor van de onderzoeker 

De waarschuwing van Frank Boeyen dat iedereen de weg kwijt is, kan een veront-

rustende uitwerking hebben. In lijn met Gergen (1999) durf ik echter te stellen dat ‘de 

weg kwijt zijn’ unieke kansen biedt voor het anders bekijken van het verleden, voor een 

verdere emancipatie van mensen én organisaties. Voor mij heeft dat alles te maken met 

eigenaarschap over het leren en de bereidheid ten volle de verantwoordelijkheid voor 

dat leren te nemen. Het eigenaarschap over leren genereert de behoefte om te investe-

ren in het leren van elkaar, wat de basis is voor wederkerig leren. In een team of net-

werk waar dat gebeurt, komt er dan een in zichzelf versterkend proces op gang. Een 

proces dat weliswaar kwetsbaar is, maar tevens veelbelovend. 

Dit proefschrift is een poging de eigen ontdekkingstocht en professionalisering 

nauwkeuriger te analyseren en intuïties te toetsen. De uitkomsten zijn bedoeld als een 

voorstel om complexe situaties op een bepaalde manier te ontrafelen in hanteerbare 

dimensies. Het doet verslag van een ontwikkeling van lezen over en onderzoeken van 

werkpraktijken. Praktijken die wellicht minder onderliggende structuur bevatten dan 

algemeen wordt aangenomen en daardoor inherent onvoorspelbaar zijn. In het sys-

teemdenken wordt vaker de ijsberg als metafoor gebruikt om aan te geven dat wat zich 

zichtbaar en dus feitelijk afspeelt in organisaties slechts eenderde van de werkelijkheid 

is (Anderson & Johnson, 1997). Een groot gedeelte van de werkelijkheid speelt zich dus 

af ‘onder de oppervlakte’. De gebeurtenissen zijn zichtbaar, maar patronen, structuren 

en mentale modellen blijven verborgen voor directe waarneming. Een dergelijke meta-

foor kleurt het denken over organisaties in. De onderliggende patronen, structuren en 

mentale modellen worden gezien als oorzaken van de gebeurtenissen (zie ook para-

graaf 3.3). De ijsbergmetafoor lijkt minder recht te doen aan de mogelijkheden van 

menselijke interactie in het hier en nu. We worden als het ware geleefd door die ver-

borgen kant van de werkelijkheid. Ook het gegeven dat een betrekkelijk onschuldige 

actie een groot effect kan hebben, blijft onderbelicht. Dit proefschrift is te beschouwen 

als een worsteling met het systeemdenken en tracht een aanvulling te leveren vanuit 

een sociale theorie over leren. 
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Niet dat ik de ijsbergmetafoor wil afschrijven. Integendeel, eerder zou ik er een me-

tafoor naast willen plaatsen om meer recht te doen aan het overweldigende karakter van 

de werkelijkheid. De metafoor van de spiegel is daarbij terugkerend van dienst geweest 

omdat de spiegel de werkelijkheid weergeeft zoals die is. Er zit niks in de spiegel ver-

borgen en de spiegel voegt ook niks toe aan die werkelijkheid. De spiegel weerspiegelt 

tevens de veranderingen in de werkelijkheid. Bovendien is de spiegel te verbinden met 

mechanismen van terugkoppeling; hij geeft alles terug. De spiegel is een veelvoorko-

mend beeld in sprookjes en vertellingen, in westerse en oosterse geschriften. Van Zhu-

ang Zi4 is de volgende uitspraak: “De allerhoogste mens gebruikt zijn hart als een 

spiegel: dingen komen en gaan zonder meer, hij weerspiegelt zonder iets vast te hou-

den. Zo kan hij alles overwinnen zonder gewond te raken.” In deze uitspraak staat de 

spiegel voor een individuele houding om met de werkelijkheid om te gaan. Die hou-

ding is niet cognitief of gericht op begrijpen, zoals het geval bij de ijsberg en het sys-

teemdenken, maar een aansporing tot gevoelsontwikkeling (het hart) teneinde niet ten 

onder te gaan in het komen en gaan van de dingen. IJsberg en spiegel representeren 

verschillende, doch niet per sé elkaar uitsluitende manieren van kijken naar en partici-

peren in de werkelijkheid. Om enigszins verwante beelden te gebruiken wordt voor de 

spiegelmetafoor het beeld van het spiegelgladde meer gebruikt. 

Op basis van Wenger (1998) en Campbell (2000) ontwikkelde ik een beeld van een 

ander type facilitator. Dit type heb ik aangeduid als leerarchitect, hetgeen een werktitel 

is voor iemand die georiënteerd is op de sociale constructie van een organisatie, de 

interactie tussen mensen, de processen van betekenisgeving en de gezamenlijke activi-

teiten. Een systeemdenker is vooral geïnteresseerd in onderliggende patronen en struc-

turen en vraagt zich af waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Een leerarchitect 

tracht het gebeuren mee te ontwerpen in het moment zelf en vraagt zich af hoe men-

sen tot acties komen. Enfin, die twee typen, de systeemdenker en de leerarchitect, wo-

nen soms in één borst. Te veel aandacht voor de verborgen kant leidt tot wat ik ervaar 

als een therapeutische benadering van leren, waarbij alles uitgespeld moet worden om 

op basis daarvan doelgerichte en bewuste interventies te kunnen plegen. De spiegelme-

tafoor roept een directere vorm van facilitering op, doet een beroep op het invoelings-

vermogen en legt de nadruk op de mogelijkheden in het hier en nu, en op de 

conversatie als interventie. 

Veelal wordt leren als een proces opgevat. Een proces van verwerven van kennis, 

vaardigheden en attituden. Dit proces wordt dan cyclisch voorgesteld. In de context van 

organisaties gaat het dan om (varianten van) de leercyclus van Kolb (1994), die terug-

 
4 Zhuang Zi: de volledige geschiften, vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper (2007). 
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gaat op het werk van Dewey (1926). Deze aandacht voor het proceskarakter van leren 

wordt gevoed door de vraag hoe mensen leren. In de poging van Dewey een weten-

schappelijke theorie over de opvoeding te ontwikkelen, stelt hij dat het menselijke den-

ken verbonden is met de maatschappij waarin de mens leeft. Individu en maatschappij 

ontwikkelen zich in interactie. Die wederkerige relatie tussen individu en collectief, 

hoeft echter niet uitsluitend tot een cyclisch leermodel te leiden. Naast hoe-vragen zijn 

waar-vragen legitiem. Waar begint het leren? Waar speelt het leren zich af? Waar voert 

het leren heen? 

Ruimte lijkt er gewoon te zijn, als iets oneindigs. Vanuit een filosofische verkenning 

(zie hoofdstuk 3) is een ruimte-opvatting ontwikkeld waarin de ruimte niet louter als 

iets fysieks wordt beschouwd, maar als een sociaal, fysiek en virtueel complex. Ruimte 

als levendige omgeving die mogelijkheden schept en belemmeringen opwerpt voor 

menselijke activiteit. De complexiteit komt tot uitdrukking in een dynamische ruimte-

opvatting, waarin ruimte is verbonden met menselijke activiteit. Alle activiteit is gesitu-

eerd, vindt ergens plaats waar mensen ruimte maken door interactie. De plaats is als 

het ware een animatie, zij alterneert doordat er activiteit is. Er is sprake van doorgaande 

opeenvolging. Tegenover de oneindige ruimte staat de dynamische ruimte als een om-

geving die tot leven komt door interactie van mensen. Thrift (2006, p. 4) spreekt van 

een “animated place, a dynamic, volatile form of place which is less concerned with 

stability and more concerned with movement, interactivity, and continuous birth.”  

In het licht van de geanimeerde ruimte-opvatting kan een ruimtelijk perspectief op 

leren wellicht de actieve, participatieve, creatieve en dialogische aspecten beter adresse-

ren. Vaak wordt leren nog langs vaste lijnen en vooropgezette structuren georganiseerd 

in trainingen en opleidingen. Het risico bestaat dat er te weinig gebruik wordt gemaakt 

van de leermogelijkheden van het werk en de werksituaties. Vooral werksituaties waar 

het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten centraal staat of waar innovatie 

wordt beoogd, waar meestal in multidisciplinaire teams en netwerken wordt samenge-

werkt, hebben mijn interesse als onderzoeker. De geanimeerde plaats, zoals hierboven 

gedefinieerd, is een plaats waar sprake is van virtualiteit én realiteit, waar een vermo-

gen aanwezig is dat naar realisatie zoekt. Een plaats van continuous birth. Daar waar 

het steeds ontstaat, begint en vandaan beweegt. Dat continue ontstaan, beginnen en 

bewegen heeft ook, misschien wel het meest, betrekking op het leren. In het spiegel-

gladde meer wordt al die activiteit weerkaatst. Het weerspiegelt de geanimeerde plaats. 

1.5 Leeswijzer 

Dit proefschrift volgt een gangbare opbouw. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeks-

methodologie uiteengezet. Kern daarvan is bricolage. De onderzoeker, de bricoleur, is 

als een klusjesman en gaat als zodanig te werk. Hij kijkt, past en meet, en probeert op 
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die manier het beste uit de situatie te halen. Hoofdstuk 3 is een theoretische verken-

ning van het onderwerp van onderzoek: de relatie tussen ruimte en leren. Het gaat in 

op drie uiteenlopende perspectieven: systeemperspectief, sociaal leerperspectief en een 

architectonisch perspectief. Die perspectieven worden in elkaar geschoven tot een theo-

retische vertrekpositie (T-0). Dan volgen in de hoofdstukken 4 tot en met 7 de beschrij-

ving van een viertal casussen waarin onderzoeksdata zijn verzameld, geordend en 

gemonteerd tot een model van de ontwikkelingsruimte, het voorlopige eindproduct van 

het onderzoek. In hoofdstuk 8 wordt aan de hand van dat model de eerste onderzoeks-

vraag beantwoord. Hoofdstuk 9 geeft een antwoord op de tweede onderzoeksvraag en 

gaat over de praktische relevantie van het model. In hoofdstuk 10 wordt het gehele 

onderzoeksproces en zijn opbrengsten bediscussieerd. Het eindigt met een aantal con-

clusies en hypothesen voor verder onderzoek. 

De schets van het leerspoor van de onderzoeker, duidt erop dat dit proefschrift een 

ontwikkeling verwoordt. Die ontwikkeling kan gezien worden als een uitbreiding van 

een repertoire én de daarbij horende onderliggende opvattingen over leren. De ver-

woording daarvan kernmerkte zich als een iteratief proces van zoeken naar woorden en 

beelden om een bepaalde nuance niet te laten verdwijnen, maar juist uit te vergroten en 

te benadrukken. Om vervolgens bepaalde uitweidingen weer te schrappen en zaken te 

verbinden. De tekst die er nu ligt is een verzadigingsproduct van dat proces waarbij ik 

hoop dat de lezer naast de modellen, ook de omzwervingen, extrapolaties en reflecties 

zal weten te waarderen. Het is werk-in-uitvoering dat robuuste stukken herbergt, maar 

tevens een provisorisch karakter verraadt. In die zin hoop ik congruent te zijn met een 

vertrekpunt van dit onderzoek, namelijk dat constructie en deconstructie onafscheide-

lijk zijn. 
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2222 OnderzoeOnderzoeOnderzoeOnderzoeksmethodologieksmethodologieksmethodologieksmethodologie    

Es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst 

 identisch macht und dadurch zur eigentlichen Theorie wird. 

J-W. Goethe; Maximen und Reflexionen 365 

2.1 Introductie 

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de opzet en uitvoering van dit onder-

zoek. Aansluitend op de onderzoeksvragen, zoals die in de inleiding zijn gepresenteerd, 

is besloten tot kwalitatief, ontwerpgericht onderzoek met als doel een theoretisch model 

te bouwen. In de volgende paragraaf wordt eerst gemotiveerd waarom de keuze is ge-

vallen op kwalitatief en ontwikkelingsgericht onderzoek. Vervolgens volgt in paragraaf 

2.3 een uiteenzetting van het globaal ontwerp voor het onderzoek; een combinatie van 

actie-onderzoek en de grounded theory benadering. In paragraaf 2.4 wordt dan theory-

guided bricolage toegelicht als de aanpak waarmee het onderzoek naar casussen is 

uitgevoerd. Daarop volgt in paragraaf 2.5 de structuur aan de hand waarvan elke casus 

is beschreven. In paragraaf 2.6 wordt verantwoording afgelegd over de rol van de on-

derzoeker zelf. Paragraaf 2.7 bevat enige kritische kanttekeningen bij dit type onder-

zoek. Het hoofdstuk sluit af met het verkennen van een aantal veelgebruikte begrippen 

om de klok met de lezer gelijk te zetten.  

2.2 De intuïtieve basis van de professional 

Zoals uit de motivatie in de inleiding kan worden opgemaakt, heeft dit onderzoek 

een intuïtieve basis. Weliswaar een professionele intuïtie die men met Goethe als een 

tere ervaring zou mogen duiden, kennis op basis van ondervinding, maar zondermeer 

nog een onsamenhangende. Hoe kon ik deze bevinding tot meer robuuste kennis laten 

worden? De intuïtieve basis is geen gefixeerd standpunt, maar vraagt juist om toetsing. 

Het is een steeds opschuivende wetenschap van de professional die gevoed wordt door 

een dialoog tussen werkhypothesen enerzijds en terugkoppeling op interventies ander-

zijds. De praktijk van de professional is een vorm van wetenschap (Van Strien, 1986). 

Als facilitator van leerprocessen sprak mij het doen van promotieonderzoek als 

combinatie van verdere professionalisering en kennisontwikkeling aan. Ik wilde wel 

dichtbij de praktijk blijven en vooral ook eigen observaties en ervaringen blijven benut-

ten als inspiratiebron en gegevens voor verdere analyse. Door vraaggestuurd te werken 

was het me immers gelukt vanuit die ervaringen en systematische reflectie daarop een 

vorm van praktijkkennis te verwerven die ik al kon delen met collega’s en waar ik in de 

literatuur steeds meer aanknopingspunten bij vond. 
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De intuïtieve basis, dat er een relatie tussen ruimte en leren bestaat, wilde ik verder 

verkennen en uitdiepen. Een van de aanknopingspunten is het sociaal constructionis-

me (Gergen, 1999; Campbell, 2000). De invitation to social constructionism5 is geen 

gemakkelijke uitnodiging. Ik kon die niet anders dan persoonlijk opvatten. Het aanne-

men ervan gaat gepaard met een soms angstaanjagende deconstructie van de ‘bekende’ 

werkelijkheid. Maar het perspectief dat we het verleden veel positiever kunnen her-

schrijven en daarmee een begin maken met de gemeenschappelijke constructie van de 

werkelijkheid en het goede waar we naar streven, werkte aanstekelijk op mij. Daarmee 

fungeerde het sociaal constructionisme voor mij als een paradigma waarmee ik me 

verwant voelde en waar ik noties over zelforganisatie, dialoog, identiteit, enzovoort in 

kon plaatsen. 

In de aanloopfase naar dit onderzoek was ik gegrepen door de theorie van situated 

learning en het kernconcept community of practice (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 

1998). Meer specifiek voelde ik me aangesproken door de term leerarchitectuur die is 

ontleend aan het werk van Wenger (1998). Met name het paradoxale karakter van leer-

architectuur, het gegeven dat leren niet ontworpen kan worden omdat het leren ultiem 

tot de ervaringssfeer en aan de praktijk toebehoort. De beknopte uiteenzetting van 

Wenger over learning architectures, werkte op mij wederom als een uitnodiging om 

daar iets aan toe te willen voegen. Na een paradigma had ik nu ook een theorie gevon-

den waaraan ik een bijdrage wilde leveren. Leerarchitectuur fungeerde als sensitizing 

concept (zie volgende paragraaf) omdat het de vermeende relatie tussen leren en ruimte 

verwoordde. Bovendien heeft leerarchitectuur de connotatie van ontwerpgericht en op 

de praktijk gericht te zijn. Daarmee was ook mijn behoefte als facilitator afgedekt. Kort-

om, de ingrediënten om een praktijkrelevant promotieonderzoek te starten waren aan-

wezig. 

Dit proefschrift is ontstaan vanuit de behoefte om mensen die met elkaar een taak 

uit moeten voeren, een zorg delen of een kwestie grondiger willen uitdiepen, anders en 

wellicht beter te kunnen ondersteunen bij het uitwisselen van (ervarings)kennis en te 

begeleiden in het proces van leren en betekenisgeving. Een dergelijke vraag kan wor-

den getypeerd als een ontwerpvraag, in die zin dat mijn bijdrage schuilt in het beden-

ken en uitwerken van manieren van werken die bijdragen aan wat de mensen in 

kwestie voor ogen staat. Een ontwerpvraag is te onderscheiden van vragen die focussen 

op het inzicht verkrijgen in de correlatie tussen een beperkt aantal variabelen. Dit ge-

beurt veelal door kwantitatief onderzoek. Terecht stelt Bereiter (2002, p. 7) dat dergelij-

ke kwantitatief onderzoek voor ontwerpers (lees: opleiders, trainers, facilitators) van 

 
5 Titel van het boek van Kenneth J. Gergen uit 1999 
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weinig waarde is: ‘To a designer, all of these approaches to variable testing have only 

limited interest.’ Ontwerpers hebben wel wat aan een onderzoeksbenadering die voor-

ziet in: ‘insightful account of what is actually going on.’ Dit kan door een ontwerp (in-

terventie, instrument, setting) te observeren terwijl het wordt uitgevoerd. Bij een 

ontwerpvraag past een ontwerpgerichte6 benadering van onderzoeken. Het complexe 

geheel van de natuurlijk, alledaagse situatie krijgt daarbij alle aandacht, in tegenstelling 

tot de geïsoleerde variabelen. Het gaat om betekenisvolle verschijnselen die integraal 

worden benaderd. Daarbij streeft het onderzoek veelal niet naar contextvrije generalisa-

ties (Van den Akker et al., 2006). 

2.3 Globaal onderzoeksontwerp 

2.3.1 Leerarchitectuur als sensitizing concept en vertrekpunt 

Wenger (1998) beschouwt een leerarchitectuur niet als een classificatiesysteem, 

maar als een kader waarmee afstemming bereikt kan worden tussen behoeften en ver-

eisten (van een organisatie, werkveld of groep professionals) enerzijds en het ontwerp 

(voor leren) en de toegepaste faciliteiten anderzijds. Er bestaat echter niet zoiets als dé 

leerarchitectuur. Beter is het te spreken van leerarchitecturen om aan te duiden dat het 

in de context van organisaties en werkvelden gaat om unieke illustraties van hoe er 

wordt geleerd. Het begrip leerarchitectuur fungeert in deze studie als sensitizing con-

cept omdat het aansluit bij een sociale theorie over leren die sterk in ontwikkeling is. 

Bovendien biedt de term leerarchitectuur aanknopingspunten om nieuwe, aanvullende 

vormen van facilitering en instrumentarium te ontwikkelen. 

De notie van sensitizing concept is ontleend aan Homan (2001) en vormt ‘het rich-

tinggevend perspectief’. De aanduiding is afkomstig van Blumer (1954) die daarbij een 

onderscheid maakt tussen definitieve of ondubbelzinnige concepten en gevoelige of 

ontvankelijke concepten. Dit is een pragmatisch onderscheid. Het is alsof Blumer 

(1954, p. 7) wil zeggen dat het om onderzoekstechnische redenen handiger kan zijn als 

we concepten meer sensitizing (ontvankelijk) opvatten: “Whereas definitive concepts 

provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest directions 

along which to look.” Het is die richtinggevende functie van een sensitizing concept die 

de basis vormt voor het globale ontwerp. De op intuïtie gebaseerde, en vanuit de litera-

tuur bevestigde vooronderstelling dat het leren in de praktijk inherent complex is en 
 
6 De aanduiding ontwerpgericht heeft de voorkeur ten opzichte van actiegericht omdat de nadruk in dit 

onderzoek ligt op de ontwikkeling van een model van de ontwikkelingsruimte en de uitwerking van leerarchitec-

tuur als een praktijk van facilitering. Bij actieonderzoek gaat het vooral om effecten in de praktijk te onder-

zoeken. 
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zich een weg zoekt, heeft ertoe geleid zoiets als een leerarchitectuur te veronderstellen. 

Het heeft als hulp gefungeerd bij het kijken naar leren in de praktijk. Waar vindt het 

plaats? Hoe vindt het plaats? Waar hapert het leren? Dergelijke vragen zorgden voor 

een verbinding met de empirie. De opbrengsten van het onderzoek zijn vervolgens 

geïntegreerd en gemonteerd tot een model dat als een conceptuele leerarchitectuur kan 

worden beschouwd. 

Eigenlijk is het beter te spreken over sensitizing concepten en een leerarchitectuur 

te beschouwen als een set van dergelijke concepten. Daarbij merkt Blumer nog op dat 

het gebruik van gevoelige concepten niet uit gemakzucht mag gebeuren, om moeilijk 

grijpbare zaken vaag te houden, maar dient om een continu proces van toetsen, verbe-

teren en verfijnen op gang te brengen. Ontvankelijke concepten zijn door hun prema-

ture aard veel lastiger onder de knie te krijgen. Het onderzoek ernaar bestaat daarom 

voor een belangrijk deel uit het verwoorden van die lastige zoektocht.  

2.3.2 Positionering van dit onderzoek 

Dit exploratieve onderzoek dient gepositioneerd te worden in de beginfase van de 

empirische cyclus in sociaalwetenschappelijk onderzoek die bestaat uit kritische obser-

vatie en hypothesevorming. In deze fasen worden gegevens verzameld en geordend om 

samenhang te brengen in vermoedens. Om die samenhang uit te drukken en tevens 

met die samenhang verder te zoeken is een heuristisch model van waarde (Bertels en 

Nauta, 1969). Een dergelijk model fungeert als zoeklicht in de praktijk en articuleert 

tevens een op de praktijk gerichte theorie. Van Strien (1986, p. 55): “De nadruk komt 

daarbij te liggen op het hypothetico-deductieve denken […], met theoretische noties als 

belangrijke bron voor het genereren van hypothesen. Voor de beoogde verwetenschap-

pelijking van de praktijk is dit een uiterst belangrijk gegeven, omdat het interpretatie-

proces daarmee uit de sfeer van de gelukkige greep wordt gehaald en een theorie-geleid 

karakter krijgt dat systematisch verder kan worden ontwikkeld.” 

Bereiter (2002) stelt ontwerponderzoek voor als een middel dat bijdraagt aan de 

ontwikkeling van een praktijk. Onderzoeken en leren zijn daarbij haast equivalent. In 

dit proefschrift is het onderzoek gericht op het ontwikkelen van leerarchitectuur als 

praktijk van facilitering. De eenheid van analyse ligt in die praktijk op het niveau van de 

groep, het team of het leernetwerk. Het gaat om een brede categorie van sociale confi-

guraties die gepositioneerd kan worden op een niveau tussen individu enerzijds en 

organisatie of werkveld anderzijds. In de sociale theorie over leren gaat het daarbij over 

communities of practice (Lave & Wenger, 1991) en menselijke activiteitensystemen 

(Engeström, Miettinen en Punamäki, 1999). Vanuit deze theoretische constructen is de 

exploratie gestart en is de modelbouw geïnspireerd. 
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2.3.3 Een maatwerkmethodiek 

Op basis van Creswell (1998) en Baskerville (1999) is voor deze studie een combi-

natie gemaakt van een aantal kwalitatieve onderzoeksmethodieken, met name actieon-

derzoek en grounded theory, waarbij op een viertal lagen is toegewerkt naar een 

resultaat dat het best aangeduid kan worden als een tussenproduct. In figuur 2.1 is die 

combinatie schematisch weergegeven. Daarbij is tevens het bricolage-karakter van het 

onderzoeksproces aangegeven, hetgeen verderop wordt toegelicht. Elke laag kent van 

links naar rechts een verloop van algemeen naar specifiek. Bij het uitwerken van de 

casussen is gebruikgemaakt van de basisaanpak voor het coderen van transcripties, 

zoals die is voorgesteld vanuit de grounded theory (Baskerville, 1999). Die codering is 

erop gericht te komen tot verzadigde concepten, dat wil zeggen concepten die vanuit de 

praktijk steeds meer lijken te worden bevestigd en die daarmee gegrond zijn in de prak-

tijk. 

 

Figuur 2.1 De maatwerkmethodiek, een combinatie van actieonderzoek en grounded 

theory  

Er is in deze maatwerkmethodiek ook bewust gekozen voor een filosofische laag. 

Een professionele filosofie wil zeggen dat wereldkijk en opvattingen geëxpliciteerd en 

ingebracht kunnen worden in het onderzoek en er mede richting aan geven. Vanuit 

een onderzoeksstandpunt benadrukt Creswell (1998) dit aspect meer paradigmatisch. 

Een onderzoek dient volgens Creswell te worden gepositioneerd en aan te sluiten bij 

een substantiële school of zienswijze. Op basis van Mason (1996) is een lijst met aan-

dachtspunten en vragen opgesteld om op deze laag de gewenste beweging te maken 

van uiteenlopende posities naar een gewogen verbinding met een bepaalde stroming of 
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paradigma. Hoofdstuk drie start daarom met een filosofische stellingname, deze is 

gaande het onderzoek steeds bijgesteld en aangevuld. 

Voor de theorielaag is het doel om iets toe te voegen aan de sociale theorie over le-

ren op basis van de ontwikkelde concepten per casus. Op die manier wordt toegewerkt 

naar een bruikbaar theoretisch model. De algemene theorie biedt daarbij eerder inspi-

ratie dan dat deze voorschrijvend is. 

De theorielaag, met name de theoriebouwcomponent, wordt gevoed door de data-

laag waarin vanuit noties wordt toegewerkt naar verzadigde concepten. Dat gebeurt 

door interviewtranscripties, bronmateriaal en logboeken te coderen volgens een be-

paalde systematiek, die ontleend is aan Baskerville (1999). De systematiek bestaat uit 

drie fasen: 

• Open coding: de fase waarin mogelijk relevante concepten als noties worden 

gemarkeerd. 

• Axial coding: de fase waarin de gemarkeerde concepten met elkaar worden ver-

bonden en gecategoriseerd. 

• Selective coding: de fase waarin op basis van de categorieën een redering wordt 

ontwikkeld (verhaallijn), die kan worden geïntegreerd in een theoretisch model. 

Door actieonderzoek en grounded theory te combineren, kan de theorie volgens 

Baskerville explicieter en betrouwbaarder ontwikkeld worden. Het interactieve karakter 

van actieonderzoek wordt toegevoegd aan de systematiek van coderen. De drie fasen 

van coderen dienen dus als een cyclisch proces gezien te worden. Wanneer zijn de 

concepten verzadigd? Het blijft moeilijk om te bepalen of een theoretisch model vol-

doende is doorontwikkeld. Dat is inherent aan dit type onderzoek. Vandaar dat de op-

brengst als tussenproduct is aangeduid. Het is nooit af. Om over de casussen heen de 

spreekwoordelijke grip op de zaak te houden is de theoretische verkenning altijd voort-

gezet en is bewust de interactie tussen die theoretische verkenning en de opeenvolgen-

de casussen, alsmede het coderen van de data verder vormgegeven als een proces van 

bricolage. 

2.4 Theory-guided bricolage 

De term theory-guided bricolage is ontleend aan Gravemeijer (1998). Volgens Gra-

vemeijer lijkt dit type onderzoek namelijk op dat wat een ‘bricoleur’ of klusjesman doet. 

Een klusjesman maakt of repareert dingen door op een handige manier gebruik te 

maken van materiaal dat op dat moment voorhanden is. De klusjesman moet daarbij 

ook over verbeeldingskracht beschikken. Veelal is een op maat gemaakte oplossing 

nodig. Hij moet inventief zijn en nieuwe oplossingen bedenken. In dat proces ontwik-

kelt hij voortdurend nieuwe kennis en kunde. 
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Dit onderzoek is een vorm van ‘theoriegeleid klussen’. Het past binnen een stro-

ming van kwalitatief onderzoek waarin de onderzoeker als bricoleur optreedt. “There 

are many kinds of bricoleurs –interpretive, narrative, theoretical, political, methodologi-

cal.” (Denzin & Lincoln 2000, p. 4). Het onderzoek streeft ernaar een nieuw concept 

voort te brengen. De aanduiding bricolage (kan zowel op z’n Frans of Engels worden 

uitgesproken) is tevens gangbaar in onderwijskundig onderzoek (Kincheloe, 2004). 

Bricolage houdt in dat er een mix aan onderzoeksmethoden wordt toegepast om prag-

matische redenen, vandaar ook aanduidingen als pragmatic bricolage of multiple me-

thod bricolage. De kern is dat de mogelijkheden van de context erg bepalend zijn voor 

wat de onderzoeker doet of kan doen. Bovendien gaat het om een verdieping aan te 

brengen in het begrijpen van een fenomeen. Daarmee is bricolage geen vorm van ge-

makzucht, maar juist een erkenning van de complexiteit van de alledaagse werksitua-

ties. 

2.4.1 Theorie voedt praktijk en vice versa 

Gravemeijer (1998) geeft verder aan dat bricolage verwijst naar het cumulatieve 

proces van bewerken, aanpassen, verbeteren en uitbreiden. Dit cumulatieve proces 

heeft zowel betrekking op een product, bijvoorbeeld een interventie, als op de ontwikke-

ling van een kader of theoretisch model. In dit type onderzoek ontwerpt de onderzoeker 

immers nieuwe manieren en instrumenten om het leren te faciliteren. De casussen 

waarin die manieren worden beproefd, kunnen divers zijn. Het doel is om de verschil-

lende casussen te benutten om steeds weer nieuwe concepten te ontwikkelen en die 

ontwikkelde concepten in een theoretisch model te laten cumuleren.  
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Figuur 2.2 Theory-guided bricolage 

In figuur 2.2 is T-0 de vertrekpositie waarmee de bricoleur (ontwerper-onderzoeker) 

de eerste casus (C-1) ingaat. Voor die casus wordt nog aanvullende theorie verzameld 

en gepresenteerd. Op basis van het onderzoek in C-1, worden theoretische concepten 
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ontwikkeld die leiden tot een eerste rudimentair model (T-1). Een aanvullende theoreti-

sche verkenning die gevoed wordt door nieuwe algemene theorie, bepaalt vervolgens de 

vertrekpositie waarmee de tweede casus (C-2) wordt ingegaan. Deze op-en neergaande 

beweging van toevoegen en verfijnen, kan in principe eindeloos worden herhaald. Hoe 

vaak is afhankelijk van hoe rijp of volwassen het theoretisch model in ontwikkeling is. 

In dit proefschrift worden vier casussen gepresenteerd. Daarnaast is er faciliterings-

werk verricht dat buiten het onderzoek is gebleven, maar dat de onderzoeker wel heeft 

gevoed. In de verwerkingsfase van het geheel zijn nog twee flankerende casussen be-

trokken om het ontwikkelde model aan te scherpen. 

2.4.2 Bricolage en montage 

Werksituaties bestaan uit activiteiten en coördinatie speelt daarin een belangrijke 

rol. Mintzberg (1992) komt tot zijn indeling in vijf organisatiestructuren op basis van 

verschillen in gehanteerde coördinatiemechanismen. Het bereik loopt van direct toe-

zicht op het werk tot allerlei vormen van standaardisatie. Een enigszins aparte organisa-

tiestructuur is de adhocratie. Het betreft veelal jonge organisaties die hun handelingen 

(nog) in onderling overleg coördineren door gewoon bij elkaar binnen te lopen of via e-

mail af te stemmen. Factoren die een adhocratie kenmerken zijn: hoog opleidingsni-

veau, gebruik van geavanceerde techniek, een horizontale werkverdeling en een mode-

gevoelig of dynamisch werkterrein. De adhocratie wordt omschreven als een informele 

en organische structuur. Overigens zijn adhocratische settings niet beperkt tot starten-

de ondernemingen. Ook binnen grote, gevestigde bedrijven en overheidsinstanties 

kunnen bedrijfsonderdelen zich adhocratisch organiseren. De omgeving waarin de 

casussen in dit proefschrift zich afspelen vertonen adhocratische kenmerken. 

Het optreden als bricoleur in adhocratische settings lijkt op een vis in het water. De 

bricoleur neemt namelijk deel aan het onderlinge afstemmen dat toch al plaatsvindt. 

Hoe zorgt de bricoleur ervoor om zowel onderzoekend als ontwerpend zijn bijdrage te 

leveren? Wat daarbij helpt is de praktijk niet te beschouwen als een toegepaste weten-

schap. De praktijk heeft een geordende en een niet-geordende (of chaotische) kant 

(Snowden, 2002; Teisman, 2005). De geordende kant staat voor een professionele 

logica waarmee ingewikkelde problemen worden opgelost. De niet-geordende kant laat 

zich eigenlijk niet kennen. Teisman spreekt over samengestelde probleemgebieden die 

zich niet zomaar laten opdelen en oplossen. Snowden gebruikt de term ‘probing’ om 

aan te geven hoe men hier te werk kan gaan, al peilend dieper doordringen. 

Van Strien (1986) bespreekt de kritiek op het nomologische denken, dat de praktijk 

ziet als het toepassen van nomothetische (lees fundamentele wetenschappelijke) inzich-

ten, in het licht van de hermeneutische bijdrage. Die bijdrage ligt vooral op het terrein 
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van de diagnostiek en het aanbrengen van een begrijpelijke structuur in een veelheid 

aan verschijnselen. 

In dit promotieonderzoek vindt bricolage plaats binnen een context die kan worden 

gekenmerkt als: 

• adhocratische werksituaties waarin onderlinge afstemming het belangrijkste 

coördinatiemechanisme is van de activiteiten die aan de orde zijn; 

• gericht op de niet-geordende of chaotische kant van die werksituaties waarin 

samengestelde problemen aan de orde zijn die zich niet laten oplossen met 

nomothetische inzichten, maar waar eerst nog in doorgedrongen dient te wor-

den; 

• strevend naar een beschrijving en operationalisering van de ruimte waarbinnen 

of waar doorheen zich het leven van professionals in werksituaties afspeelt van-

uit het oogpunt van samenwerken en collectief leren. 

Bricolage is op twee, met elkaar samenhangende fronten ingezet: als aanpak voor 

onderzoek en als facilitering. De wijze van adviseren en coachen van mensen gebeurde 

al vragend, zoekend en proberend. Er is telkens gezocht naar een vorm van ondersteu-

ning die paste bij de vraag en de gegeven mogelijkheden in de context. Dat resulteerde 

in workshops, vormen van coaching en ontwerpen voor een conferentie. De beschrij-

ving van deze kant van de bricolage is in de casuïstiek bewust beperkt gehouden. Bij 

elke casus staat wel vermeld wat de inbreng van de onderzoeker is geweest, maar dit is 

vooral bedoeld om de positie op te helderen. Dit proefschrift verwoordt het bricolage-

proces van een model. Daarbij heb ik me laten leiden door het concept van montage. 

Het naast elkaar plaatsen, over elkaar heen leggen en laten opeenvolgen van elementen 

en concepten om op die manier iets nieuws te creëren, in dit geval een model van de 

ontwikkelingsruimte. Montage is het verbinden en uitbreiden van de concepten en 

verhaallijnen zoals die door selective coding in de casussen zijn gearticuleerd (zie bij-

voorbeeld figuur 5.2 en 5.3). 

Het gaat om de compositie waarin concepten zich tot elkaar verhouden en elkaar 

definiëren. Door montage te gebruiken als techniek om tot resultaat te komen wordt 

aangesloten bij een stroming binnen kwalitatief onderzoek waarbij het improviserende 

karakter wordt benadrukt. Maar bovenal gaat het om dialoog en een actieve betrokken-

heid van de lezer. “[…] They presume an active audience. They create spaces for give-

and-take between reader and writer. They do more than turn the Other into the object 

of the social science gaze.” (Denzin & Lincoln, 2000, p. 5). 

De bricoleur is iemand die interpreteert, dwarsverbanden uitprobeert en naar raak-

vlakken tussen disciplines zoekt. Het is daarmee bij uitstek een onderhandelingsaan-

pak. Door bricolage wordt een onderhandelingsproces voortgebracht tussen 

voorhanden zijnde methoden en aanpakken. Aldus is bricolage een manier van werken 
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die in alle stadia van het onderzoek aan de orde is. Er is voor de bricoleur geen weg 

terug, alleen een terug naar de weg. Het maakproces gaat continu door, daarbij is het 

bewandelen van zijpaden onvermijdelijk. De bricoleur beschouwt theorie niet als een 

verklaring van de verschijnselen, maar als een verklaring van onze relatie tot de ver-

schijnselen (Denzin & Lincoln, 2000). 

De nauwkeurigheid van de bricolage ligt niet in het isoleren van een fenomeen of 

probleem, maar in het aangaan van de confrontatie met de complexiteit (niet-

geordende kant). In dit geval met datgene wat zich in werksituaties voordoet én met de 

schier oneindige betekenissen die daaraan worden toegekend. Bovendien zijn die bete-

kenissen voortdurend in ontwikkeling. Daarbij heb ik als bricoleur een model gemon-

teerd dat niet meteen zichtbaar is. Door het montageproces te expliciteren wordt niet 

alleen inzicht gegeven in de wijze van tot stand komen van het model, maar komen 

tevens de gedachtegangen en creatieve sprongen naar boven. Dit proces van bricolage 

heb ik trachten vast te houden bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen en de 

discussie daarover om op die manier een exploratief onderzoek te realiseren van begin 

tot eind. 

2.5 Selectie en structuur van de casuïstiek 

Dit proefschrift is ontstaan in de professionele praktijk van de onderzoeker. Bij de 

selectie van de casuïstiek is dan ook sprake van een vorm van bricolage in die zin dat 

telkens gekeken is naar welke mogelijkheden aanwezig waren in de eigen werkpraktijk 

in relatie tot de opkomende vragen. De bereidheid van respondenten om een onder-

zoeker toe te laten in hun praktijk en tijd te investeren in reflectie op hun handelen 

waren doorslaggevende criteria. Ontwerpgericht onderzoek leidt ook tot een zekere 

redundantie. Twee teams zijn als mogelijke onderzoekscasus gestart, maar gaandeweg 

bleek dat ze niet aan de criteria konden voldoen en daarmee geen nieuwe data voort-

brachten. De empirische gegevens zijn verzameld en uitgewerkt in een viertal casus-

sen. 

De casussen betreffen werk- en leersituaties in de dienstverlenende sector waar al-

lemaal hoger opgeleiden werken. Casus 1, 2 en 4 spelen zich af in een onderneming die 

diensten levert op het gebied van kennismanagement aan de grote bedrijven in met 

name Nederland, hierna aangeduid als de onderneming of het ontwerpbureau. Bij de 

onderneming ben ik ten tijde van het onderzoek in dienst als HRD-manager. Casus 3 

betreft een conferentie als onderdeel van een managementopleiding waar ik als docent 

optreedt. 

Elke casus wordt behandeld in een apart hoofdstuk. Casus-1 komt aan de orde in 

hoofdstuk 4 en vloeit voort op wat ik gewoon was te doen, namelijk het terugkerend 

bevragen van (jonge) professionals naar hun leerervaringen. Dat gebeurde soms direct 
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(wat heb je geleerd deze week?) of minder direct (hoe kijk je terug op de week? wat doe 

je anders dan voorheen en waarom?). Uit de antwoorden maakte ik op dat mensen vaak 

ruimtelijk taalgebruik hanteren als ze praten over leren. De objectivering van die ruim-

telijke connotaties staat in de eerste casus centraal. In hoofdstuk 5 wordt daarop voort-

geborduurd door na te gaan of er zoiets is als een ruimte waarin of waardoor mensen 

samenwerken en samen leren.  

Tabel 2.1 Overzicht van de dataverzameling 

Onderzoek Casus 1 Casus 2 Casus 3 Casus 4 

Respondenten 5 ontwerpers 
werkend op 
projectbasis 
wordt regel-
matig ge-
vraagd om een 
leerervaring  

7 mensen werk-
zaam voor dezelfde 
business unit, 
waarvan 2 leiding-
gevenden en 5 
medewerkers 

14 bezoekers 
van een werk-
conferentie 
over tools 

3 ontwikkelaars van 
een productteam 

Doorlooptijd 26 weken 30 weken 2 weken 44 weken 

Opbouw data-
verzameling 

55 leerervarin-
gen variërend 
van 100 tot 
400 woorden 

5 diepte-interviews 
getranscribeerd ten 
behoeve van code-
ring (2000-5500 
woorden). 

Aantekeningen van 
overige interviews. 

Verslaglegging van 
groepsbesprekingen 

Aantekeningen van 
observaties 

14 elektronisch 
ingevulde vra-
genformulie-
ren bestaande 
uit vijf open 
vragen; 

200-400 woor-
den per vra-
genformulier 

Dagboek in MS 
Word bijgehouden 
door het team op 
wekelijkse basis in 2-
koloms formaat: 
voortgang/resultaten 
en de beleving; 

8500 woorden 

3 diepte-interviews 
getranscribeerd 

Verdeling Respondent A: 
11 ervaringen 

Respondent B: 
17 ervaringen 

Respondent C: 
12 ervaringen 

Respondent D:  
5 ervaringen 

Respondent E: 
10 ervaringen 

1 getranscribeerd 
interview van lei-
dinggevende 

4 getranscribeerde 
interviews van 
medewerkers 

Alle respon-
denten hebben 
dezelfde vijf 
vragen beant-
woord. 

Respondenten hou-
den wekelijks team-
vergadering en 
vullen dan het dag-
boek gezamenlijk in.  

3 getranscribeerde 
interviews van elke 
respondent 

Selectie en 
analyse 

64 uitspraken 
met ruimtelijke 
connotatie 

Handmatige code-
ring tot verzadiging 
in drie concepten 

Tweedeling 
aangebracht; 

Categorisering 
van antwoor-
den 

Codering in digitaal 
bestand met tekst-
kleuren. 

Casus-2 betreft een startende business unit. In deze casus gaat het er vooral om de 

dimensies op te tekenen van de veronderstelde ruimte om daarmee een model van die 

ruimte te kunnen presenteren. De derde casus (hoofdstuk 6) is bedoeld om een confe-
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rentie, vormgegeven volgens het Ba-model van Nonaka (zie ook hoofdstuk 3) te evalue-

ren en die evaluatie te benutten om grip te krijgen op wat de beleving van ruimte beïn-

vloedt. De vierde en laatste casus tracht licht te werpen op het geanimeerde karakter 

van de werkelijkheid (zie paragraaf 1.4). Hoofdstuk 7 beschrijft de opeenvolgende sta-

tussen van de ontwikkelingsruimte. Dit gebeurt door een productteam te vragen hun 

beleving bij het samenwerken in een team op wekelijkse basis vast te leggen in een 

dagboek. 

Tabel 2.2 Overzicht van de casussen en de focus wat betreft het onderzoek 

 Casus Focus 

Case-1 Jonge ontwerpers Het ruimtelijk perspectief exploreren 

Case-2 Business unit Een eerste ruimtelijk model ontwikkelen voor leer-
processen 

Case-3 Conferentie Invloedrijke factoren opsporen 

Case-4 Productteam Het ruimtelijk model volgen en beschrijven in de tijd  

 

De hoofdstukken waarin de casussen aan de orde komen, zijn op een uniforme 

manier opgebouwd: 

• Introductie van de casus en de deelvraag die in de casus wordt onderzocht. 

• Onderzoeksontwerp voor de casus. 

• Aanvullende theorie. 

• Analyse en interpretatie van het onderzoeksmateriaal. 

• Beantwoording van de deelvraag. 

• Modelbouw. 

Er is over de casussen heen een beweging gemaakt in de manier waarop de onder-

zoeker participeert en het leerproces in de praktijk kan worden gefaciliteerd. De eerste 

casus heeft een open en zoekend karakter, de laatste casus is meer extrapolerend. In de 

uitwerking van de vier casussen ligt de nadruk op de wisselwerking tussen enerzijds 

het theoretisch perspectief dat bij het begin wordt gehanteerd en anderzijds de concep-

ten die in de casus worden ontwikkeld. Het gaat daarbij vooral over de theorielaag en de 

datalaag zoals die in het globaal ontwerp worden onderscheiden. Daaruit groeit het 

model van de ontwikkelingsruimte.  

2.6 Kritische kanttekeningen bij aanvang 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dat gaat ook op voor een onderzoeker. Het 

klinkt prachtig, de praktijk als wetenschap en promotieonderzoek als vorm van profes-

sionalisering, maar is het uitvoerbaar? Dit proefschrift is een voorbeeld van hoe onder-

zoek in de eigen professionele praktijk vorm kan krijgen. Het oordeel over de resultaten 
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en het proces laat ik over aan de lezer. Niettemin heeft de opkomende oordeelsvorming 

wel een rol gespeeld bij de opzet. Er is geanticipeerd op een aantal mogelijke proble-

men rond dit type onderzoek. Een van de problemen van theoriebouwonderzoek is de 

invloed van vooronderstellingen en de zogenaamde researchers bias (Eisenhardt, 1989) 

op het eindresultaat. Met die invloed is op twee manieren omgegaan. Op de eerste 

plaats is er niet geheimzinnig gedaan over de eigen vooronderstellingen. Er is zo trans-

parant mogelijk verslag gedaan van het ontstaan en de ontwikkeling van dit proefschrift 

en de eigen rol daarin. In feite is er zelfs expliciet gebruik gemaakt van vooronderstel-

lingen in de zin van door eigen ervaring verkregen intuïtie. Mits expliciet vermeld zag 

ik daarin goede vertrekpunten voor het formuleren van onderzoeksvragen en de selectie 

van casuïstiek en interventies. Op de tweede plaats is getracht die eigen, onbewuste 

invloed op het resultaat te ondervangen door niet vanuit ‘scratch’ te beginnen, maar 

eerst een nultheorie te ontwikkelen op basis van literatuurverkenning over leren en 

samenwerken in de brede zin. Bovendien is voortdurend aanvullende literatuur verza-

meld en gebruikt. 

Een algemeen bezwaar van het sociaal constructionisme is dat het ‘alles’ als sociale 

constructie beschouwt. Het benaderen van een organisatie als een sociale constructie, 

is zelf ook een sociale constructie (Campbell, 2000). De ontwikkeling van een model 

van de ontwikkelingsruimte is een sociaal geconstrueerde werkelijkheid die niet als een 

exclusieve waarheid dient te worden gezien. Het is één perspectief in een reeks van 

andere perspectieven op het leren van professionals in werksituaties. Hoewel het per-

spectief wel gegrond is in representatieve praktijken van handelen is het nog niet feite-

lijk onderbouwd. Dit onderzoek kan beschouwd worden als een uitnodiging daartoe. 

Wel zijn de onderzoeksresultaten in verschillende stadia van ontwikkeling ingebracht 

in diverse gremia, onder meer door middel van working papers op academische onder-

zoeksconferenties (Coenders, 2001/2002; Coenders en Van Luin, 2005). 

Er is een aantal benaderingen en aanpakken samengevoegd tot een gelegenheids-

methodiek. Die methodiek schrijft geen vast stramien voor, maar past zich aan al naar 

gelang de interactie met de praktijk behoeft. Het proces van bricolage krijgt daarmee 

iets van een zoeken naar bevestiging, naar bekrachtiging in plaats van het ontkrachten 

van zich ontwikkelende concepten. Dit dient echter te worden gezien in het licht van de 

beoogde opbrengst van het onderzoek, namelijk het construeren van een coherent 

ruimtelijk perspectief op leren. Natuurlijk zijn er in de dataverzameling van bijvoor-

beeld de eerste casus ook uitspraken te vinden waarin niet of nauwelijks sprake is van 

een ruimtelijke connotatie. Die uitspraken zijn in het licht van dit type onderzoek niet 

bruikbaar, maar worden daarmee niet gediskwalificeerd. Echter, de mate en frequentie 

van ruimtelijk taalgebruik is zodanig dat daarin een bevestiging gevonden kan worden 

van een onderliggend ruimtelijke metafoor van denken. 
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De gelegenheidsmethodiek laat onverlet dat de uitvoering van het onderzoek aan 

bepaalde criteria dient te voldoen. Elden en Chisholm (1993) geven aan dat de variëtei-

ten aan actieonderzoek een aantal karakteristieken gemeen hebben. Zo verwerpen ac-

tieonderzoekers de idee van waardevrije wetenschap. Het onderzoek is inherent 

interdisciplinair en gericht op de ontwikkeling van praktijktheorie. Er dient systemati-

sche dataverzameling plaats te vinden over een bepaalde tijdsperiode. Actieonderzoek 

zonder participatie is onmogelijk en het verspreiden van kennis maakt onderdeel uit 

van de onderzoeksaanpak. Het is geenszins de bedoeling van dit proefschrift om een 

fundamentele discussie over kwantitatief versus kwalitatief onderzoek te entameren. 

De opgesomde karakteristieken hebben als leidraad gefungeerd bij het omgaan met 

dilemma’s en keuzemomenten. Dergelijke momenten zijn het best te beschouwen als 

ontwerpmomenten waarbij de ervaring van de onderzoeker het innigst verbonden was 

met de praktijk en die daarom in de woorden van Goethe tot de eigenlijke theorie gere-

kend mogen worden. Die eigenlijke theorie is echter nauwelijks te expliciteren; ze be-

hoort tot de tacit dimensie van professioneel handelen (zie ook paragraaf 3.3.2).  

2.7 ‘Nieuwe taal’ 

Faciliteren van leren en ontwikkeling is een brede discipline die gevoed wordt van-

uit organisatiestudies, kennismanagement en human resource development (HRD). De 

uitgebreidheid van de literatuur is een algemeen probleem dat vooral vanuit de onder-

zoeksvragen gehanteerd kan worden. De onderlinge tegenstrijdigheden tussen denk-

systemen is een ander probleem. Ik heb daarin de positie ingenomen die door Hatch 

(1999), op basis Rorty, is verwoord als engagement with a new vocabulary. Ik heb ge-

probeerd me niet te laten verleiden tot het aanbinden van de strijd met het ‘oude voca-

bulaire’, maar me te verhouden tot een nieuw, opkomend vocabulaire. Die 

betrokkenheid reikt overigens verder dan het vocabulaire. Het heeft ook betrekking op 

de praktijken waarmee ik word geconfronteerd. Ik heb geprobeerd recht te doen aan de 

praktijken en mensen die daarin een rol spelen vanuit de praktijk zelf.  

Eén van de opbrengsten van dit onderzoek is ‘nieuwe taal’ in die zin dat in het be-

schrijven van het proces van bricolage woorden worden gegeven aan opkomende con-

cepten en categorieën. Vaak gaat het om alledaagse woorden, zoals ruimte, idee of 

praktijk. Soms betreft het meer ‘bedachte’ woorden, zoals synchroniciteit of finaliteit, 

om onderscheidend te zijn. Al die woorden worden verklaard in hun context, maar 

dezelfde woorden hebben ook een betekenis buiten de context van dit onderzoek. Om 

zoveel mogelijk misverstanden te voorkomen wordt in deze paragraaf een aantal, in dit 

proefschrift veelgebruikte termen, toegelicht. Het gaat niet om scherpe definities, maar 

om korte verkenningen van een viertal begrippen: praktijk, leren, ruimte en faciliteren, 
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bedoeld als opstapje naar het eigenlijke onderzoek, een poging om de klokken gelijk te 

zetten. 

Praktijk 

Het woord praktijk verwijst naar een gebruikelijke en doorgaande wijze van hande-

len. Het heeft met routine te maken, maar ook met praktiseren of beoefenen, hetgeen 

tevens oefenen veronderstelt. Wat betreft de betekenis van praktijk wordt aangesloten 

bij Cook & Brown (1999) door praktijk te beschouwen als de gecoördineerde activitei-

ten van individuen en groepen in het verrichten van hun werkzaamheden in een be-

paalde context. In de context van organisaties en professioneel handelen is dé praktijk 

soms synoniem met de uitvoerende praktijk of de werkvloer. Daar waar het primaire 

proces plaatsvindt, waar mensen het werk doen waar klanten iets van merken. Die 

gelijkschakeling tussen praktijk met de uitvoerende processen is niet het uitgangspunt 

in dit onderzoek. Beleidsmakers of wetenschappers hebben ook een praktijk, die net zo 

boeiend is als de praktijk van lesgeven op een school, verkopen van hypotheken of wel-

ke praktijk dan ook. 

Leren 

Naast praktiseren is participeren, vanuit bovenstaande definitie van ‘praktijk’, een 

fundamenteel begrip. Als facilitator benader ik leren als participeren in praktijken van 

handelen. Leren valt dan eigenlijk samen met participeren; leren is participeren. Deze 

uiterst compacte definitie is congruent met de sociale kijk op praktijken. Door leren 

gelijk te stellen met participeren wordt leren sociaal gedefinieerd. Dat is een welover-

wogen keuze want een dergelijke definitie sluit allerlei vormen van leren niet uit, maar 

juist in. Het is een brede definitie van leren. Ruijters (2006) stelt terecht dat leren indi-

vidueel én sociaal is, met het hoofd én met de handen gebeurt en ook nog eens cogni-

tief én emotioneel is. Deelnemen aan praktijken kan niet zonder te leren. Men kan niet 

niet-leren (Simons, Van der Linden & Duffy, 2000). 

Leren koppelen aan participeren, is een uitnodiging tot leren zonder dat leren voor-

af beperkingen op te leggen. Door een bepaalde activiteit wel als leren te bestempelen 

en een andere niet, worden mogelijk tegenstellingen gecreëerd die er niet zijn. Maar 

mijn punt is eigenlijk dat ik leren niet uitsluitend lokaliseer in mensen, maar het als 

een dimensie van de praktijk beschouw. Het is de praktijk zelf die het leren opdringt 

omdat het een levende werkelijkheid is en deelname daaraan alleen kan plaatsvinden 

als uiting van deelname aan die levende werkelijkheid. Het is per definitie sociaal en 

wederkerig, door participatie worden praktijken voortdurend bekrachtigd én veranderd. 

Het is die sociale productie van de praktijk die leren oproept en voortbrengt. Leren is 

bij aanvang van dit proefschrift beschouwd als een niet te ontwijken uitnodiging tot 

participatie. De inherente onontkoombaarheid en het problematische karakter van 
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leren (Chaiklin en Lave, 1996) vormen in het kader van dit onderzoek een uitdagend 

gegeven.  

Ruimte 

De gesitueerdheid van alle activiteit en daarmee ook van leren, heeft een prominen-

te rol gespeeld bij het ontwikkelen van de onderzoeksvraag en daarmee dit proefschrift. 

Het gaat daarbij niet primair om wat de aard van die ruimte is, fysiek, virtueel, psy-

chisch of ideëel, maar om de relatie tussen ruimte en leren. Leren als gesitueerde activi-

teit is sociaal en niet gedetermineerd. Het produceert nieuwe inzichten naast de 

overdracht van bestaande. Leren is een middel om iets te bereiken en door te leren 

wordt ook iets nieuws gecreëerd of een ander niveau bereikt. Leren behoeft een plaats, 

maar maakt ook plaats. Hoe die ruimte wordt beleefd en geleefd door mensen en hoe 

mensen uitdrukking geven aan dat ruimtelijke karakter, waren vragen die de aanleiding 

vormden voor verder onderzoek. Aldus is vanuit de gesitueerdheid van leren een ruim-

telijk perspectief ingenomen dat voor een belangrijk deel onderwerp van dit onderzoek 

is geworden. 

Lave (2006) definieert de community of practice niet in termen van een groep men-

sen, maar als de plaats waar de sociale productie van praktijken zich voltrekt. Het gaat 

bij een community of practice niet primair om de groep, maar om de sociale structuur 

die door mensen wordt geschapen en waar door participatie praktijken worden besten-

digd en uitgebreid. Het gegeven dat dit gebeurt en soms lukt is intrigerend. De plaats is 

de context waar men deelneemt en door deelname mee produceert. Mensen maken 

ruimte, en die ruimte is in ieder geval ook sociaal, dat is het vertrekpunt geweest voor 

deze studie. 

Faciliteren 

Faciliteren is volgens Homan (2001) onder meer gericht op het scheppen van po-

tentiële ruimte. Scheppen verwijst naar de maakbaarheid van ruimte. Daarbij gaat het 

niet om een normatieve maakbaarheid, maar om een co-creërende houding en aanpak 

waarin de ruimte voor en met mensen wordt gemaakt en benut. Faciliteren is niet het 

bedenken en uitvoeren van een leerplan, hoewel dat onderdeel kan uitmaken van facili-

tering, maar het behelst veel meer. Faciliteren is het ‘lezen van de plaats en situatie’, 

met al z’n paradoxen en dubbelzinnigheden om daar iets van ontwerp in aan te bren-

gen. Faciliteren is ontwerpen in dienst van het leren. De facilitator als bricoleur onder-

streept het creatieve, ontwerpende, construerende en aldus scheppende karakter. 

De facilitator selecteert en maakt werkvormen, structureert gesprekken, interveni-

eert in een lopend proces, initieert, reikt inspiratie aan of confronteert door observaties. 

Dat kan met minimale middelen of door groots uit te pakken, al naar gelang de moge-

lijkheden en de wensen. Ontwerpen is het scharnierbegrip dat faciliteren en onderzoe-
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ken in dit onderzoek heeft weten te verbinden zonder het problematische karakter van 

die dubbelfunctie op te heffen. Het heeft juist de mogelijkheid geschapen om én met 

commitment aan de praktijk te sleutelen én de wetenschap te dienen. 
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3333 Theoretische verkenningTheoretische verkenningTheoretische verkenningTheoretische verkenning    

Voor iedere specialist zal in de toekomst gelden dat men ook filosoof moet zijn. 

A. Cornelis 

3.1 Introductie 

Architecten ontwerpen gebouwen op basis van ideeën over hoe mensen leven of wil-

len leven. Ze gaan na wat mensen doen, wat hun wensen of eisen zijn en verwerken dat 

tot beelden van een gebouw. Het eindproduct van een architect is een bouwtekening op 

basis waarvan de aannemer aan de slag kan. Architectuur is de kunst en leer van het 

ontwerpen en uitvoeren van bouwwerken. Architect en bouwer komen samen in de 

architectuur, vandaar ook de aanduiding bouwkunst voor architectuur. Het gebruik van 

‘architectuur’ is echter niet beperkt tot gebouwen, maar is tegenwoordig veel breder aan 

de orde en geldt in feite voor elk ontwerpvak. Ontwerpers van user interfaces7 ontwik-

kelen conceptuele architecturen rond het verwerken van informatie en het bedienen 

van informatiesystemen. Psychologische, technische en cognitief-ergonomische kennis 

over de mogelijkheden en beperkingen van mensen vormen daarvoor het ontwerpka-

der. Software-ontwikkelaars bouwen vervolgens computertoepassingen met grafische 

bedieningsmogelijkheden zoals gespecificeerd. Voor een film wordt eerst een draai-

boek geschreven, hetgeen te beschouwen is als een architectuur van de film. Een che-

mische fabriek ontstaat op de tekentafel. Bij het maken van complexe zaken, of dat nu 

een huis, een informatiesysteem, een film of een chemisch proces is, wordt vaak eerst 

een architectuur ontworpen, een weergave van de constructie op basis waarvan gecon-

strueerd, gemaakt kan worden. 

Voor het ontwikkelen van opleidingen, trainingen en e-learning modules worden 

studentmodellen, taakbeschrijvingen, didactische modellen en curricula ontworpen. Op 

basis daarvan kunnen dergelijke vormen van leren worden geprogrammeerd en ont-

wikkeld. Maar hoe zit dat met leren in de praktijk, met groepsprocessen of leernetwer-

ken die een open karakter dragen? Dat zijn geen constructies zoals een huis of film, het 

zijn geen producten. Ze laten zich ook niet voorstructureren zoals een opleiding of 

training. De praktijk, zoals getypeerd aan het eind van hoofdstuk 2, is niet volledig 

planbaar en controleerbaar, maar iets wat voortdurend geconstrueerd wordt door socia-

le interactie. De coördinatie van activiteiten is daarvan een onderdeel. Het leren is niet 

of in beperkte mate te beheersen. De architectuur voor leren in werksituaties, de leerar-

 
7 De user interface is het zichtbare gedeelte van een computer, waarmee de gebruiker de computer en haar 

toepassingen bedient. Tegenwoordig zijn bijna alle computers met een grafische user interface uitgerust. 
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chitectuur, dient het complexe, dynamische en niet planbare karakter van de praktijk en 

het leren te adresseren. Bovendien dient de leerarchitectuur die doorgaande sociale 

constructie te ondersteunen.  

Natuurlijk kunnen organisaties, instituties, afdelingen, netwerken, commissies, etc. 

worden onderscheiden. Maar die eenheden zijn op zichzelf eerder dynamisch dan sta-

tisch te noemen, ze zijn altijd in ontwikkeling en niet te isoleren van hun omgeving. De 

notie van community of practice (Lave & Wenger, 1991, Wenger, 1998) is juist daarom 

interessant omdat het geen organisatorische eenheid is, maar een eenheid van analyse, 

een theoretisch construct om vat te krijgen op leren in de praktijk en praktijkontwikke-

ling. Het lijkt daarmee geschikt om te dienen als vertrekpunt om leren in de praktijk te 

benaderen. Daarbij is community of practice een dynamische notie waarin participatie 

een belangrijke rol speelt en twee kanten uitwerkt. Mensen participeren in de praktijk, 

maar de praktijk oefent invloed uit op mensen en participeert als het ware in mensen. 

Vandaar ook dat de community of practice niet gereduceerd kan worden tot een groep 

mensen die iets beogen, samenwerken en leren. Het is eerder de sociale plaats waar 

praktijken en mensen in elkaar participeren, in een wederzijdse afhankelijkheid tot 

elkaar staan en waar ondanks de verschillen, conflicten en belangen die er spelen toe-

komst wordt geproduceerd8. 

Het gegeven van ‘toekomst produceren’ werkt Wenger (1998) uit tot een centraal 

element in zijn definitie van ‘design for learning’: de systematische, geplande en re-

flexieve kolonisatie van tijd en ruimte in dienst van een onderneming. Waarbij een 

onderneming niet als een bedrijf dient te worden opgevat, maar eerder als een collec-

tieve ambitie. De reflexieve kolonisatie van ruimte en tijd duidt het proces aan van de 

verwerkelijking van die ambitie langs zelfgekozen lijnen. Wenger beklemtoont het ge-

geven dat communities of practice niet nieuw zijn, maar ‘around for a very long time’. 

Daarbij gaan communities of practice over inhoud én proces; over leren als een levende 

ervaring van betekenis geven en bekwamer worden. Communities of practice kunnen 

niet ontworpen worden zoals organisatorische eenheden, maar wel worden opge-

spoord, aangemoedigd en ondersteund. 

De praktijk is niet vatbaar voor ontwerp, stelt Wenger (1998, p. 229), “[…] one can 

articulate patterns or define procedures, but neither the patterns nor the procedures 

produce the practice as it unfolds. One can design systems of accountability and poli-

cies for communities of practice to live by, but one cannot design the practices that will 

emerge in response to such institutional systems. One can design roles, but one cannot 

 
8 Gebaseerd op Lave (2006) in een retrospectieve lezing over het ontstaan van het begrip community of 

practice (DIME conference 2006, Durham). 
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design the identities that will be constructed through these roles. One can design visi-

ons, but one cannot design the allegiance necessary to align energies behind those 

visions. One can produce affordances for negotiation of meaning, but not meaning 

itself. One can design work processes but not work practices; one can design a curricu-

lum but not learning. One can attempt to institutionalize a community of practice, but 

the community of practice will slip through the cracks and remain distinct from institu-

tionalization.” Om vervolgens te concluderen dat leren ook niet ontworpen kan worden. 

Wat rest is ‘design for learning’, ontwerpen voor leren of ontwerpen in dienst van leren. 

De term leerarchitectuur (learning architecture) is ontleend aan Wenger (1998) en 

is dus te beschouwen als ‘ontwerpen voor leren’. Daarbij dient in acht te worden geno-

men dat het hier in feite om een meervoud handelt. Het model voor de ontwikkelings-

ruimte dat in dit proefschrift vorm krijgt dient wat dat aangaat uiteenlopende 

leerarchitecturen mogelijk te maken. In dit hoofdstuk verkennen we een drietal per-

spectieven op het ontwerpen voor leren om te komen tot een theoretische fundament 

(T-0) voor het onderzoek van de respectievelijke casussen. Waarbij elke casus ook nog 

specifieke theoretische verkenningen kent gebaseerd op de deelvraag die aan de orde is.  

De drie perspectieven zijn: 

• Het systeemperspectief (paragraaf 3.3). Dit perspectief vloeit voort uit de cyber-

netica oftewel stuurkunde, maar heeft zich door de systeemdynamica en het 

systeemdenken tot een belangrijke basis voor organisatieleren ontwikkeld (For-

rester, 1971; Senge, 1990). 

• Het sociale leerperspectief (paragraaf 3.4). Dit perspectief gaat terug op Vy-

gotsky (1978) en diens zone van naaste-ontwikkeling en kent een belangrijke 

doorontwikkeling in het werk van Lave & Wenger (1991) en Engeström (1987). 

In deze paragraaf is vooral gezocht naar die aangrijpingspunten waarin de wis-

selwerking tussen individu en sociale omgeving centraal staat. 

• Het ruimtelijk perspectief (paragraaf 3.5). Dit perspectief is verkend vanwege de 

nadruk die in de onderzoeksvraag wordt gelegd op ruimte in relatie tot leren en 

de notie van plaats met betrekking tot ‘community of practice’. In deze para-

graaf komen een aantal benaderingen op het gebied van de architectuur aan de 

orde. De theorie van de levende structuren van Alexander (2002) staat daarbij 

centraal. 

In lijn met het globale onderzoeksontwerp is binnen elk van deze perspectieven een 

selectie gemaakt uit de beschikbare literatuur op basis van het criterium van relevantie 

voor wat betreft collectief leren in werksituaties en de ruimtelijke aspecten die daarin 

aan de orde zijn. Op grond van de maatwerkmethodiek (zie figuur 2.1) is daarbij van 

algemeen naar specifiek toegewerkt. Daarbij is gestart met uiteenlopende doch inspire-
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rende bronnen en is gaandeweg meer accent gelegd op relevantie voor praktijkontwik-

keling, leren in de praktijk, de collectieve dimensie en de sociale structuren. 

Omwille van de positionering van de drie perspectieven en de boogde integratie er-

van in T-O is ervoor gekozen te starten met een filosofische stellingname (paragraaf 

3.2). Deze stellingname dient gelezen te worden vanuit de rol van de auteur als ontwer-

per, onderzoeker én facilitator van leertrajecten en leernetwerken. Het is dus een ‘pro-

fessionele filosofie’ die uitdrukking geeft aan persoonlijke accenten in het wereldbeeld 

van waaruit ik werk. Door dit in brokstukken te gieten, is het materiaal waarmee de 

onderzoeker als bricoleur nog iets mee moet doen. Die accenten bepalen mede de wijze 

waarop de literatuur geselecteerd en gelezen is. Ook de integratie van de literatuur tot 

het theoretisch fundament is door deze ‘kijk op de wereld’ aangestuurd. Het geeft aan 

hoe ik me verhoud tot de praktijk en de theorievorming daarover.  

3.2 Brokstukken van een professionele filosofie 

Wat is de aard van het fenomeen dat in deze studie object van onderzoek is? Die 

vraag is relevant omdat wordt gewerkt met gangbare begrippen, zoals praktijk, leren, 

ruimte en faciliteren. De betekenis van die begrippen is in het vorige hoofdstuk globaal 

verkend en er is stelling ingenomen. Dat neemt niet weg dat iedereen die begrippen 

subjectief en anders kan invullen, dus vanuit van zijn eigen denk- en belevingswereld. 

Het wordt nog eens extra belangrijk om goed te verkennen wat deze begrippen beteke-

nen, omdat leertheoretische- en organisatiestudies vaak impliciet gebaseerd zijn op een 

bepaalde filosofie. Lave & Wenger (1991) stellen dat alle leertheorieën zijn gebaseerd op 

fundamentele aannamen over de persoon, de wereld en de relaties daartussen. De aan-

names van Lave & Wenger sluiten bijvoorbeeld aan bij het werk van de Franse socio-

loog Bourdieu. Het kenniscreatiemodel van Nonaka & Takeuchi (1995), dat verderop 

aan de orde komt, bouwt voort op de filosofie van de plaats van de Japanse filosoof 

Nishida. Boisot (1998) verwijst naar het standaardwerk van de Duitse socioloog Tön-

nies over maatschappij en gemeenschap uit het begin van de twintigste eeuw. Kortom, 

achter de betekenis en definities van begrippen schuilt een denkwereld. Ik heb ge-

meend de denkwereld achter dit onderzoek te moeten expliciteren om een discussie 

aan het einde ervan goed te kunnen voeren. 

De leerarchitectuur, het ontwerpen voor leren, waar in dit onderzoek naartoe wordt 

gewerkt, verloopt langs de keuzes van de onderzoeker omdat hij optreedt als bricoleur 

en laveert tussen theorie en praktijk. Ontwerpen voor leren is te beschouwen als am-

bacht (‘art’) en niet louter een toegepaste wetenschap. Het omvat meer dan een reper-

toire aan faciliteringsvaardigheden. Ervaring, creatief vermogen, waarden, esthetische 

voorkeuren, enzovoort, het speelt allemaal mee. De vooronderstelling aangaande leer-

architectuur is dat het een ontwerpproces is waarin voortdurend afstemming plaats-
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vindt met de praktijk waarin dat leerproces vorm krijgt. Die voortdurende afstemming 

hangt samen met het proces van betekenisgeving dat in haar aard een onderhande-

lingsproces is over betekenissen en nooit eindigt. Oneindigheid is ook in de systeem-

theorie een gegeven. Elk systeem maakt altijd onderdeel uit van een groter systeem. 

Het begrijpen van een systeem kan altijd weer worden uitgebreid met een begrip van 

een nog groter geheel of juist van een subsysteem. Voortdurende afstemming betekent 

ontwerpen op basis van actuele inzichten die inherent voortschrijdend zijn. Er wordt 

gewerkt op basis van mogelijkheden en waarschijnlijkheden. Daarbij speelt het begrip 

inkleuring een belangrijke rol. Inkleuring9 is de vertaling van affordance uit het hierbo-

ven aangehaalde citaat van Wenger. Cook & Brown (1999) hebben dit begrip overge-

nomen van Gibson om het gegeven aan te duiden dat een bepaald materiaal, een 

ontwerp of een situatie uitnodigt tot handelen. Ontwerpen zijn functioneel gericht op 

stimuleren van bepaalde vormen van handelen. Ze brengen dat handelen echter niet 

rechtstreeks voort. De mens moet de functie interpreteren en begrijpen. Het is eerder 

zoals een boom zorgt voor schaduw en de schaduw op haar beurt de plek eronder tot 

een ideale rustplaats maakt. Een ontwerp nodigt uit tot een bepaalde beweging die leidt 

tot handelen. Een deurklink opent niet de deur, daarvoor is nog een begrip en een han-

deling nodig. 

Maar Cook & Brown gaan een stap verder en ontwikkelen het concept van de dyna-

mische inkleuring (‘dynamic affordance’). In de interactie met de wereld komen voort-

durend vormen van inkleuringen op die uitnodigen tot betekenisgeving. Nemen we 

voetbal als voorbeeld van een praktijk, dan treden daarin telkens nieuwe spelsituaties 

op die spelers frustreren of uitdagen tot bepaalde acties. Cook & Brown stellen dat dy-

namische inkleuring is verbonden met weten, zoals bijvoorbeeld een voetballer weet 

wat een bepaalde spelsituatie aan mogelijkheden biedt. Dat weten komt echter pas in 

de actie tot uitdrukking. Het toont zich door die knappe passing of omhaal. In de con-

text van professionele organisaties speelt de vormgeving van werkprocessen, de wijze 

waarop ze uitdagen of frustreren, een essentiële rol in leren en de wijze waarop kennis 

wordt gegenereerd, overgedragen en gebruikt in organisaties. Bij dynamische inkleu-

ring gaat het om een constellatie van effecten en daarmee samenhangende mogelijkhe-

den en beperkingen. Hoe die constellatie eruit ziet, wordt in dit perspectief 

 

9 Er is gekozen voor ‘inkleuring’ als vertaling voor ‘affordance’ op basis van de ontstaansgeschiedenis van 

dit concept. Het gaat terug op Jakob von Uexküll die al aan het begin van de twintigste eeuw sprak over de 

funktionale Tönung van objecten. Een alternatieve vertaling is ‘tint’, maar dit doet statischer aan. Zie ook: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Affordance. 
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doorslaggevend voor het al of niet inbrengen van kennis door een professional. Een 

professional toont zijn kennis in actie en de inkleuring van zijn werkomgeving bepaalt 

de mogelijke acties, de actiebereidheid en de kans op resultaat. 

Leerarchitectuur is een ontwerpdiscipline die uitgaat van een dynamische kijk op de 

praktijk die als eigenschap heeft dat ze ingekleurd is en inkleuringen voortbrengt. Het 

is een geheel van situaties, momenten en interacties die voortdurend veranderen, meer 

of minder ingrijpend. De leerarchitect ‘leest’ die praktijk vanuit de gegeven situaties, de 

historie ervan, de culturele context, de actuele momenten en interacties om een bijdra-

ge te leveren aan leren. Waarbij leren niet op voorhand gedefinieerd wordt als een ge-

dragsverandering of een proces van kennisverwerving. Leren wordt bewust nog 

opengelaten. Op de eerste plaats omdat leren een proces is van omgaan met de opko-

mende inkleuringen van de praktijk. In die omgang speelt bestaande kennis een rol 

alsmede het handelen, dat individueel of collectief kan zijn, het karakter van routine 

kan hebben of vernieuwend kan zijn. Op de tweede plaats omdat leren wordt onder-

zocht in relatie tot ruimte in de context van professionele werksituaties. Ruimte om te 

leren, ruimte die gemaakt wordt voor leren, ruimte die ervaren of gevoeld wordt. Op de 

derde plaats, tot slot, omdat leren een proces is dat door inspiratie een wending kan 

nemen, een transformatie tot een nieuwe constellatie kan leiden van waaruit de vorige 

niet meer herleidbaar is. 

In de zoektocht naar een professionele filosofie zijn brokstukken van een wereld-

beeld verzameld. De hierna volgende uiteenzetting verwijst tevens naar de inspiratie-

bronnen achter dat wereldbeeld op basis waarvan het is samengesteld. Van die 

inspiratiebronnen maakt de onderzoeker én facilitator telkens gebruik om uiteenlopen-

de theorieën te interpreteren, om de eigen reflecties te versterken en te ordenen en om 

interventies te ontwikkelen. Het is een ‘aangroeiende filosofie’ en een analysekader om 

sociale configuraties van mensen en de processen beter te begrijpen. De filosofie is een 

hulpmiddel voor de bricoleur bij het klussen in sociale praktijken. Deze filosofie is een 

persoonlijke doorkijk en heeft geen filosofische pretenties als zodanig. 

3.2.1 Relatieve versus absolute ruimteopvatting 

De filosofische benadering van de ruimte kent een belangrijk ankerpunt in het werk 

van Immanuel Kant. Kant beschouwde ruimte en tijd als a priori aanschouwingsvor-

men van de menselijke gest, die de mens gebruikt om zijn ervaringen te kunnen orde-

nen. ‘Der Raum is eine notwendige Vorstellung, a priori, die allen äußeren 

Anschauungen zum Grunde liegt’ (Kant, 1974, p. 72). Ruimte en tijd behoren volgens 

hem tot het ordeningsschema van waaruit wij de wereld kunnen kennen. De ruimte is 

geen empirisch begrip dat op basis van ervaringen kan worden afgeleid. De ruimte is 

ook niet discursief, geen stelsel van verhoudingen tussen dingen, maar pure aan-
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schouwing. Daarmee is de ruimte niet herleidbaar, maar een gegeven dat voortvloeit uit 

hoe de mens in elkaar zit. Voor tijd geldt hetzelfde. 

Kant breekt hier met de ‘containeropvatting’ van Newton. Voor Newton zijn ruimte 

en tijd nog reële substanties van oneindige uitgebreidheid. Stel de ruimte voor als een 

container met oneindige afmetingen. Voorwerpen kunnen waar dan ook in zo’n con-

tainer worden geplaatst, en kunnen daarin bewegen of worden verplaatst. Deze opvat-

tingen van Newton en Kant representeren een belangrijke tegenstelling in het 

filosofisch debat over ruimte en tijd, namelijk tussen de ruimte als substantie (absolute 

opvatting) versus de ruimte als mentale constructie (relatieve opvatting).  

Cornelis (1999, p. 44) gaat in op de bedoeling van Kant: ‘Zolang men de ruimte en 

de tijd niet denkt, als grondslag van de werkelijkheid, komt het denken van de mens-

heid niet vooruit, […]‘Wat een weerstand lijkt voor het denken, de opbouw van het wer-

kelijkheidsbegrip langs het denken van ruimte en tijd, is juist de drager van inzicht. 

Kant laat zien dat alle kennis de logica van ruimte en tijd veronderstelt.’ In het verleng-

de hiervan herformuleert Cornelis de bekende uitspraak van Descartes (Ik denk, dus ik 

besta) tot: ‘De manier waarop wij denken, bepaalt de wijze waarop wij zijn.’ En hij voegt 

daaraan toe: ‘Echte wetenschap vormt de mens.’ Daarmee verwijst Cornelis naar een 

verworven inzicht van een mens, bijvoorbeeld het inzicht dat een vorm van weerstand 

nodig is om vooruit te komen, waardoor nieuwe werelden opengaan. De aanduiding 

‘echte wetenschap’ intrigeerde me in het kader van dit onderzoek. Het begrip ‘zelfken-

nis’ is ermee te verbinden (zie volgende paragraaf) en er lijkt een verwantschap uit te 

spreken met begrippen als ‘tacit knowledge’, ‘knowing’ en ‘knowledge creation’, die 

veel aandacht krijgen in de theorievorming rond organisatiekennis (Nonaka & Tak-

euchi, 1995; Cook & Brown, 1999; Brown & Duguid, 2000; Von Krogh, Ichijo & Nona-

ka, 2000). 

Mijn gezichtspunt ten aanzien van ruimte en tijd is dat het bouwstenen zijn voor 

processen van betekenisgeving en daarmee ook leren. Leren vindt plaats in ruimte en 

tijd en ontstaat doordat mensen ruimte en tijd maken. Beter zou het wellicht zijn om 

leren te zien als uitbreidend (of ruimtelijk) en groeiend (of tijdelijk). In de werkelijk-

heid is leren altijd een dimensie van wat er gebeurt in die werkelijkheid. Vanuit het 

concept van de geanimeerde werkelijkheid, kan de mens worden gezien als co-maker 

van die animatie (relatieve opvatting) en de geanimeerde werkelijkheid op haar beurt 

weer als een absolute opvatting, als het toneel waar de mens een rol speelt. 

3.2.2 Totaliteit als substantiële ruimte 

De relatieve ruimteopvatting schiet door als het accent op het mentale wordt gelegd 

en de mogelijkheid wordt uitgesloten dat er nog meer van invloed kan zijn dan het 

denkende bewustzijn. Oldewelt (1945) stelt dat de werkelijkheid de mens (en ook de 
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wetenschapper) ertoe dwingt rekening te houden met krachten die het denkende wezen 

niet kan beheersen. Oldewelt illustreert dit onder meer door het onderbewustzijn als 

voorbeeld te nemen. Het onderbewustzijn is niet direct te benaderen, maar heeft een 

grote en vaak onvoorspelbare invloed op het leven van een mens. In die zin is de men-

selijke geest ook de begrenzing van een mens. De mens neemt de werkelijkheid waar 

vanuit zijn ‘Umwelt’. Oldewelt beschouwt deze ‘Umwelt’, een begrip van Von Uexkull, 

niet als een onveranderbaar gegeven. 

De mens neemt altijd een plaats in de totaliteit van het leven in. Maar de mens re-

presenteert tevens die totaliteit (men-kant) en heeft invloed op die totaliteit (unieke 

kant). De men-kant dient daarbij geen moraliserende kant te worden. Als mensen leven 

vanuit een algemene moraal, werkt dit de verwaarlozing van de eigen psychische ge-

zondheid in de hand. Die algemene moraal belemmert de mens juist zijn unieke en 

authentieke kant te ontwikkelen. De oproep van Oldewelt (1945, p. 216) luidt: ‘zijn 

oorspronkelijkheid heroveren op de men-kant in ons door uit de fictie, die we ons “ik” 

noemen, terug te keren op het “zelf”.’ Oldewelt stelt dat ‘objectieve kennis’ nooit de 

plaats kan innemen van zelfkennis. Zelfkennis veronderstelt namelijk een transforma-

tieproces van de mens zelf. Dit is wat de mens tot een persoon maakt, terwijl de alge-

mene moraal de mens van zijn ‘persoon-zijn’ ontdoet. Dit transformatieproces of 

‘anders worden’ is een voortdurend omzettingsproces. Wetenschap in de enge zin is 

daarbij nauwelijks van dienst, omdat deze transformatie veel meer een zaak van vol-

brengen is. Dat volbrengen is een proces waarin een mens ontvreemdt (van wat voor 

waar werd aangenomen) of verwerpt wat hij tot op dat moment gedacht heeft. Dit is 

geen rationele daad (alleen), maar vergt de totale persoon met al zijn vermogens. 

Oldewelts poging de mens te verbinden met de totaliteit van de werkelijkheid is ook 

een poging om de absolute en relatieve ruimteopvattingen te verbinden. Ruimte is daar 

waar het leren ontstaat, waar het leerproces optreedt dat tot transformatie leidt. Daarbij 

wordt ruimte gecreëerd doordat mensen oorspronkelijkheid en transformatie realise-

ren. Die ruimte wordt individueel beleefd als een overschrijden van de grens van de 

eigen belevingswereld die tot dan toe gold. Het is ook de ruimte waar ‘community’ 

ontstaat, die zich manifesteert in een gevoel van verbondenheid. 

Het bewustzijn heeft volgens Oldewelt (1945) een hele praktische bestaansreden. 

Het steunt de handhaving van leven tegenover het levenloze. Het bewustzijn geeft de 

mens onderscheidingsvermogen, hetgeen tevens een scheiding impliceert tussen het 

denken en de omgeving. Maar het geeft ook het vermogen tot herkenning door vroege-

re ervaringen. Vroegere ervaringen spelen een rol in het betekenis geven in het hier en 

nu. Waarbij ‘in het hier en nu’ synoniem is met plaats en moment of ruimte en tijd. 

Neem een beginnende professional in een denkbeeldige praktijk als voorbeeld. Hij zou 

in het licht van het bovenstaande gebaat zijn bij het ontwikkelen van een gevoel voor de 
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praktijk. Zoals het gevoel voor het ijs en de schaats nodig zijn om te leren schaatsen. 

Denken speelt daarin wel een rol, maar het denken kan het schaatsen niet voortbren-

gen. Het gaat om de totale persoon en de beleving van die persoon.  

Keren we terug naar het voorbeeld van het voetbalspel. Het spel wordt door spelers 

gespeeld (geconstrueerd) op een voetbalveld in twee keer vijfenveertig minuten (in 

ruimte en tijd). Die constructie is tegelijk mentaal, sociaal en fysiek. De spelers tonen 

hun kunde letterlijk door een opening te vinden in de verdediging van de tegenstander 

of door een geslaagde combinatie. Dat is niet anders dan voor een willekeurig andere 

praktijk. De praktijk is altijd een constructie die totaal is en tevens individueel wordt 

beleefd en beïnvloed. Oldewelts redenering doortrekkend stel ik dat zogenaamde objec-

tieve kennis in dat constructieproces nooit doorslaggevend kan zijn. Er is voortdurend 

‘zelfkennis’, oftewel betekenisgeving nodig om de praktijk voort te brengen in een 

vorm die betekenisvol is voor mensen. Ook het individu is geen vanzelfsprekend goed 

vertrekpunt omdat alle participanten in het proces van betekenisgeving verwikkeld zijn. 

Mensen ervaren de praktijk als een ruimte die concreet is en beleven deze als onmis-

baar om hun dromen, passies en ambities waar te maken. In die zin is de ruimte en 

beleving ervan aan te duiden als een substantiële totaalbeleving. 

Ruimte en tijd zijn niet louter mentale gegevenheden, maar tevens substantieel en 

kenmerken zich door een bepaalde mate van uitgebreidheid en maakbaarheid. In deze 

studie worden ruimte en tijd opgevat als substantieel en maakbaar. Dat wil zeggen, het 

is een intersubjectief geconstrueerde ruimte waarbij de interacties tussen levende per-

sonen een belangrijke rol spelen vanwege de kennis die ze in die interacties tonen.  

3.2.3 Ruimte als ‘plaats-waarin’ 

De Japanse filosoof Nishida (1999) benadert het onderzoek naar de ruimte op een 

andere manier doordat hij ruimte niet ziet als zijnsbegrip en ook niet als leegte (a priori 

aanschouwingsvorm), maar als een ‘plaats-waarin’. Zijn invalshoek is daarmee ook 

weer op te vatten als een verbinding tussen de absolute en relatieve benadering. Deze 

plaats-waarin bouwt voort op de notie van de ‘wereld van de ideeën’ uit de Griekse filo-

sofie. De ideeënwereld is volgens Plato een plaats waar wel ideeën bestaan, maar die 

daar geen substantie aannemen. Die substantie bestaat alleen in de waarneembare, ons 

omringende werkelijkheid. Bij Nishida is de plaats-waarin een meervoudige plaats, een 

constellatie van plaatsen die niet verankerd zijn in een afzonderlijke ideeënwereld, 

maar in de ons omringende werkelijkheid. De meervoudigheid van de ‘plaats-waarin’ 

ontstaat doordat de plaatsen door een samenspel steeds hogere vormen (en daarmee 

ook ideeën) voortbrengen. Nishida vergelijkt dit samenspel met muziek: verschillende 

tonen brengen een klank voort als ze gelijktijdig worden geuit, en na elkaar gespeeld 

vormen ze een melodie. De melodie is een hogere vorm die ook weer los van de klan-
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ken kan worden overgedragen via notenschrift. De werkelijkheid volgens Nishida ont-

staat uit het samenspel van plaatsen. De meervoudigheid zorgt voor de inherente com-

plexiteit van de werkelijkheid. 

Vanuit dit perspectief werkt Nishida vervolgens aan een logica van de plaats. Daarin 

moet eerst worden afgerekend met de opvatting dat de plaats (waar de werkelijkheid 

ontstaat) een louter subjectief begrip is. Als we aannemen dat het substantiële object de 

subjectieve handeling transcendeert en zelfstandig is, dan kan de plaats die het object 

laat ontstaan niet subjectief zijn. De plaats waar een werkelijkheid ontstaat, de plaats 

waar het gebeurt moet dus transcendent én objectief zijn. Volgens Maraldo (1995) pro-

beert Nishida vooral het Cartesiaans dualisme tussen subject en object op te lossen. 

Nishida ziet de wereld als een afspiegeling van zichzelf door alle dingen ‘in de wereld’. 

Alles wat ‘in de wereld’ is, wat wij kunnen voorstellen, zien en aanraken is een afspie-

geling van de wereld. In die zin is de wereld ‘zelfbewust’ en reflexief; er is geen werke-

lijkheid daarbuiten. Het individuele zelfbewustzijn is een partitiële afspiegeling van de 

wereld. Later duidt Nishida het individu aan als brandpunt (in het veld van bewustzijn).  

De filosofie van Nishida is op veel manieren kennistheoretisch uitgewerkt. Voor dit 

onderzoek is vooral de aandacht voor de plaats (in het Japans: ba of basho) belangrijk 

en de hiërarchie van concreetheid, die daarmee verbonden is. Beweringen ontstaan in 

de plaats van het bewustzijn, de zintuiglijke ervaring in de plaats van het zelfbewustzijn 

en uit de plaats van zelfbewustzijn komt de wereld van de verschijnselen voort of de 

begrijpelijke wereld zoals Nishida die aanduidt. De werkelijkheid is dus een gelaagde 

werkelijkheid, waar overal plaatsen zijn waarin de werkelijkheid ontstaat. Het zijn al-

lemaal plaatsen van potentialiteit en creativiteit. 

3.2.4 De relatie tussen ruimte en tijd 

Er is een kwestie die opspeelt. Het betreft de relatie tussen ruimte en tijd. Natuur-

kundig is die goeddeels opgelost, dat wil zeggen in formules gevat. Maar in het sociale 

domein waar ruimte en tijd worden gecreëerd en beleefd, lijkt er nog sprake van twee 

dimensies. Er is overwogen om ‘ruimtetijd’ als grondbegrip te introduceren10. Dat lost 

de zaak echter niet helemaal op, omdat in uitspraken van mensen nu eens een duide-

lijk ruimteaspect schuilt, en dan weer duidelijk over tijd wordt gesproken. Een dergelijk 

grondbegrip zet wel de relatie tussen ruimte en tijd voorop. Ruimte en tijd zijn in dit 

onderzoek opgevat als twee kanten van de spreekwoordelijke medaille, als een twee-

 
10 Geïnspireerd op een artikel getiteld Space-time van Albert Einstein in Encyclopdia Brittannica, voor het 

eerst gepubliceerd in 1926. 
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eenheid. Door te veel nadruk op één kant te leggen, zouden we het onderscheid te veel 

benadrukken, en de twee-eenheid uit het oog verliezen. 

Omwille van de leesbaarheid is gekozen om die twee-eenheid als ruimte aan te dui-

den. Van de lezer wordt dan verwacht daar geen tijdloze ruimte bij te denken, maar een 

temporele ruimte. Een plaats veronderstelt altijd een moment en het moment bepaalt 

de plaats. Ruimte lijkt concreter en tastbaarder dan tijd, en werksituaties duiden op 

gesitueerdheid en ‘settings’, waarbij settings bepaald worden door keuzes in de inrich-

ting van de ruimte. Tijd wordt bovendien gemeten via de afstand. Volgens Cornelis 

(1999) bestaat de ‘wereld van de mogelijkheden’ niet in de ruimte, maar in de dimensie 

tijd, in het denken van de bestuurder en van de zelfstuurder en heerste er in twintigste 

eeuw een ruimtelijk kennismodel dat uitgaat van de feiten. Terecht stelt Cornelis dat de 

toekomst nog geen feiten bevat. Vanuit zijn notie van het opkomende tijdperk van zelf-

sturing, zijn mensen bronnen van beslissingen en is respect voor de zelfsturing van 

anderen de enig mogelijke ethiek. 

Volgens mij verwijst het concept van ‘bron’ bij Cornelis naar een ruimtelijke conno-

tatie van de menselijke interactie. Zelfsturing komt ergens vandaan en wordt concreet 

in een bepaalde plaats waar ook anderen zijn. Dit samenspel van mensen, waarin res-

pect voor de zelfsturing belangrijker is dan welk sociaal regelsysteem dan ook, leidt 

ertoe dat de levende werkelijkheid niet langer op een stabiele achtergrond (instituties, 

rechtssysteem, universele waarden) kan worden geprojecteerd. Vergelijk dit met het 

gebruik van een navigatie-instrument versus het gebruik van een kaart. De kaart sugge-

reert een vaste ondergrond, wij lezen de kaart en stippelen een route uit. Het navigatie-

instrument gaat uit van de route en maakt daarbij de kaart. Wij zijn letterlijk meer aan 

het stuur, zelfsturend. De kaart komt als het ware tot leven. 

3.3 Het systeemperspectief 

3.3.1 Introductie 

In 1970 introduceert Donald Schön de term ‘learning system’ tijdens de bekend 

geworden Reith Lecture te London. Schön werkt het idee van een lerend systeem na-

dien verder uit in ‘Beyond the Stable State’ (1973) waarin verandering het centrale the-

ma is. Verandering moet volgens Schön worden beschouwd als de kerneigenschap van 

het moderne leven. Vanuit die kerneigenschap gezien, is het volgens Schön logisch om 

sociale systemen te ontwikkelen die konden leren en zich konden aanpassen. Sociale 

systemen dienen lerende systemen te zijn. Deze opvatting wordt gedeeld of overgeno-

men door andere stromingen die zich bezighouden met leren in organisaties, zoals het 

actieleren (Revans, 1978) en de sociotechniek (Emery & Trist, 1972). 
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Voordat het onderzoek naar organisaties als lerende systemen substantiële vormen 

aanneemt, is het systeemperspectief al geformuleerd door de bioloog Bertalanffy. Vol-

gens Hatch (1997) gebeurt dat in de jaren vijftig. Internetbronnen leggen het startpunt 

al voor de aanvang van de Tweede Wereldoorlog als Bertalanffy nog in Wenen woont en 

werkt. In 1949 verhuist hij naar Canada en verschuift ook zijn aandacht van de biologie 

naar de wetenschapsmethodologie. Dat resulteert begin jaren vijftig in de General Sys-

tems Theory (algemene systeemtheorie). Die theorie beoogde alle fenomenen, zowel 

sociale als natuurfenomenen te verklaren. Fenomenen werden daarbij geordend van 

cellen, organen, organismen tot aan groepen en samenlevingen. Deze hiërarchische 

ordening van fenomenen wordt door Boulding vervolmaakt en staat bekend als Boul-

ding’s Hierarchy of Systems. 

De algemene systeemtheorie is een poging om de gegroeide grenzen tussen de we-

tenschappen te slechten en spoort aan tot wetenschappelijk onderzoek waarin diverse 

disciplines samenkomen. Heylighen (1992) definieert systeemtheorie als volgt: “the 

transdisciplinary study of the abstract organization of phenomena, independent of their 

substance, type, or spatial or temporal scale of existence. It investigates both the princi-

ples common to all complex entities, and the (usually mathematical) models which can 

be used to describe them.” Interessant is dat in deze definitie de term systeem ont-

breekt, maar de nadruk ligt op de studie van de organisatie van fenomenen. Daarmee is 

feitelijk ook het systeem gedefinieerd, namelijk als een geheel dat bestaat uit aan elkaar 

gerelateerde delen. Dat maakt dat deze theorie toegepast kan worden op ‘any thing that 

science can study’ (Hatch, 1997, p. 35). 

Maar het systeemperspectief is vooral een poging om complexe zaken te onderzoe-

ken waarvan het samenspel van de relaties van de delen en de invloed daarvan op de 

werking en het functioneren van het geheel zich niet eenvoudig laat duiden. Een een-

voudige oorzaak-gevolg redenering is niet mogelijk, omdat er sprake is van heel veel 

oorzaak-gevolg relaties die elkaar beïnvloeden. Bovendien is de aard van die causaliteit 

anders dan bij natuurkundige fenomenen. Het is minder duidelijk bijvoorbeeld wat 

oorzaak en wat gevolg is. Naast de voorkeur voor en focus op complexe zaken, is het 

systeemperspectief interessant vanwege de schaalbaarheid ervan. Systemen kunnen 

altijd weer in een groter verband gezien of geplaatst worden. Dat grotere verband is ook 

weer te benaderen als een systeem. Een systeem is altijd een subsysteem van een groter 

systeem. 

Sinds haar ontstaan heeft de systeemtheorie zich in tal van richtingen ontwikkeld, 

zoals de cybernetica, de systeemdynamica, de catastrofetheorie en complexiteitstheorie. 

Interessant is om te zien dat veel van deze richtingen een exact-mathematische kant én 

een sociaalwetenschappelijke kant hebben opgeleverd. In de context van organisaties is 

vooral de systeemdynamica van belang omdat zij zich specifiek toelegt op het gedrag 
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van complexe, sociale systemen. Het recentere complexiteitsdenken is te beschouwen 

als een interne kritische stroming en bestrijdt een aantal aannames die binnen de sys-

teemtheorie gangbaar zijn. De meest basale is de aanname dat de werkelijkheid het 

karakter en de werking van een systeem heeft. Die kritiek wordt meegenomen in deze 

uiteenzetting van het systeemperspectief. 

3.3.2 Systeemdynamica en systeemdenken 

Systeemdynamica (Forrester, 1961) is een theorie en methodologie waarmee com-

plexe systemen bestudeerd kunnen worden en op basis daarvan gestuurd kunnen wor-

den in een gewenste richting. De terugkoppeling speelt een belangrijke rol in de 

systeemdynamica. De methodologie is erop gericht om de terugkoppeling te beïnvloe-

den, waardoor bepaalde kringlopen worden versterkt of juist afgezwakt. Het gaat in de 

systeemdynamica om de stuurvariabelen in samenhang te brengen. Kim (1997) spreekt 

in dit opzicht van ‘key success loops’ als tegenhanger van de kritische succesfactoren. 

De toegevoegde waarde van systeemdynamica schuilt in het feit dat ze variabelen aan 

elkaar relateert en daarmee de werkelijkheid simuleert. Onderdeel van de systeemdy-

namica is ook het omzetten van dergelijke simulaties naar computerprogramma's.  

Grondlegger van de systeemdynamica is Jay W. Forrester, hij startte in 1956 de Sys-

tems Dynamics Group aan de Sloan School of Management, onderdeel van het MIT. 

De invloed van deze groep is groot en beperkt zich niet alleen tot de wereld van de en-

gineering. Tal van probleemgebieden worden vanuit de systeemdynamica onderzocht 

zoals de dynamiek van steden, veranderprocessen in organisaties en het ‘opraken’ van 

de natuurlijke hulpbronnen (Club van Rome). Systeemdynamica levert daarbij geen 

pasklare oplossingen, maar een operabel denkkader dat verwijst naar concrete, te beïn-

vloeden variabelen. Als dit kader naar een computerprogramma is omgezet kunnen 

bovendien de effecten van acties worden berekend en ingeschat. Bij de lancering van 

het managementconcept ‘lerende organisatie’ (Senge, 1990) neemt de systeemdynami-

ca een centrale plaats in. Het wordt dan als één van de vijf disciplines voorgesteld. 

Daartoe worden ook hulpmiddelen aangereikt zoals de systeemarchetypen, veelvoor-

komende patronen die ertoe bijdragen dat organisaties niet als lerende systemen func-

tioneren. Maar in de kern blijft het systeemdenken dezelfde methodologie als de 

systeemdynamica, met de nadruk op oorzakelijke kringlopen, het verband tussen die 

kringlopen, een focus op effecten op de langere termijn en duurzaamheid. 

Dat het systeemdenken niet beperkt is tot een tak van de wetenschap, is een van 

haar aantrekkelijke kanten. Levenloze systemen en levende systemen grijpen in elkaar 

in. In de context van organisaties ligt interdisciplinair onderzoek eigenlijk voor de 

hand. In veel bedrijven is sprake van de productie van goederen, waarvoor technologie 

wordt toegepast en waar mensen nadenken over nieuwe producten of hoe de produc-
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tieprocessen te verbeteren. Het is daarom niet verwonderlijk dat het systeemdenken uit 

de ‘engineering’-hoek vandaan komt. In organisaties ontmoeten bijvoorbeeld psycholo-

gie en bedrijfswetenschappen elkaar rond vraagstukken als veranderingen, leiderschap, 

cultuur en de lerende organisatie (Kim, 1994). De aantrekkelijkheid van het systeem-

perspectief voor organisatievraagstukken ligt in de verbinding die het maakt tussen de 

organisatieonderdelen en de organisatie als geheel, tussen het individuele leren en het 

leren van de organisatie als geheel.  

Kim (1994) constateert dat die samenwerking tussen psychologie en bedrijfsweten-

schappen veelbelovend is. Hij verbindt de ervaringsleercyclus van Kolb met de theorie 

van Argyris & Schön die stelt dat mensen handelen op basis van een aantal gemeen-

schappelijke premissen . Vervolgens stelt Kim dat het onderscheid tussen leren op 

individueel niveau en organisatieniveau expliciet moet worden gemaakt. Organisatiele-

ren is geen verlengstuk van individueel leren. Een model voor organisatieleren waarin 

het individu geen plaats heeft, wordt een obscuur model omdat het individu geen rol 

meer lijkt te spelen. 

 

Figuur 3.1 Geïntegreerd model van de lerende organisatie (Bron: Kim, 1994) 

In het integrale model van de lerende organisatie waar Kim op uitkomt (zie figuur 

3.1), hanteert hij dezelfde definitie van leren voor de twee niveaus waarop wordt ge-

leerd: het vergroten van het vermogen tot effectief handelen. De ontbrekende schakel 

die wordt aangebracht tussen individu en organisatie zit hem in de gemeenschappelij-

ke mentale modellen. De mens is drager van die mentale modellen en in interactie met 
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collega’s komt het individu in aanraking met routines en wereldbeelden zoals die in 

een organisatie gewoon zijn. Er ontstaat een dubbelslag in het leren op individueel en 

organisatieniveau die zijn aangrijpingspunt vindt in de reacties uit de omgeving, die 

weer het gevolg zijn van acties. Tussen actie en reactie vindt de enkelslag in het leren 

plaats, zowel op individueel en organisatieniveau. 

Onder mentale modellen verstaat Kim de actieve onderdelen van het organisatiege-

heugen. Tegenover die actieve onderdelen staan de passieve onderdelen, zijnde allerlei 

opgeslagen kennis in databanken, handboeken, sjablonen. Kim komt vervolgens met 

een aardig denkexperiment. “Stel dat een bedrijf in een klap alle fysieke informatie 

kwijtraakt. Weg zijn alle rapporten, de persoonlijke dossiers, procedureboeken, agen-

da’s…alleen de mensen zijn nog over, de gebouwen, de machines, de grondstoffen en 

de inventaris. Nu een ander beeld: op een kwade dag besluiten alle medewerkers van 

een bedrijf niet meer op hun werk te verschijnen. Een heel nieuw leger medewerkers, 

precies hetzelfde soort mensen, maar zonder kennis van de specifieke organisatie 

treedt aan. Welk van deze bedrijven heeft zich, denkt u, het eerst weer volledig her-

steld?”  

Vanuit de aandacht die Kim schenkt aan mentale modellen is het antwoord natuur-

lijk duidelijk. Mensen -als dragers van de mentale modellen- zijn onmisbaar en bevat-

ten veel meer kennis dan aan papier en databases kan worden toevertrouwd. Zonder 

ernaar te verwijzen, sluit Kim hier aan bij de door Polanyi geformuleerde theorie over 

de ‘tacit dimension’ en de stelling dat een mens maar een relatief klein deel van zijn 

kennis kan expliciteren. De verhouding mentale modellen versus ‘tacit knowledge’ 

komt verderop ter sprake . Kim stelt dan dat niet de werkelijkheid van belang is, maar 

de perceptie van de werkelijkheid. Het expliciet maken van mentale modellen is echter 

geen eenvoudige zaak en vereist een taal waarin ze kunnen worden opgenomen. Veel 

organisaties proberen ze te statisch vast te leggen waardoor ze niet bruikbaar zijn in 

situaties waarin actie én betekenisgeving wordt gevraagd. Kim ziet daarbij mogelijkhe-

den voor de toepassing van systeemarchetypen; een modelmatige weergave van veel-

voorkomende probleemsituaties in organisaties (zie ook Senge, 1990). Inzicht in een 

bepaald archetype in een betreffende situatie genereert een gemeenschappelijk beeld, 

waardoor afstemming rond een actie en het bijhorende, juiste gedrag van individuen 

wordt gestimuleerd. 

3.3.3 Soft Systems Methodology 

Peter Checkland (1981, 1999) heeft met zijn onderzoeksgroep aan de Universiteit 

van Lancaster een eigen variant van systeemdenken ontwikkeld onder de naam Soft 

Systems Methodology (SSM). Checkland vond dat het bestaande, ‘harde’ systeemden-

ken – dat gebruikelijk was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw – niet ge-
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schikt was in organisaties waarin mensen doelgericht samen proberen te werken. SSM 

is een methodologie die groepen mensen op een heel natuurlijk manier helpt om sa-

men gericht en zinvol te interveniëren in de problematische situaties waarin ze zich 

bevinden. Zulke situaties kenmerken zich door een kluwen van problemen en kennen 

allerlei complicerende sociale, politieke en interpersoonlijke aspecten. 

In SSM heeft het begrip ‘systeem’ een andere betekenis dan in wat Checkland aan-

duidt als het ‘harde’ systeemdenken. Het ‘harde’ systeemdenken beschouwt alles wat 

we in de wereld zien als systemen en het systematisch leren begrijpen en ‘achter de 

tekentafel’ ontwerpen van die systemen als een waardevolle activiteit. Checkland be-

toogt dat er een wezenlijk verschil is tussen denken alsof het een systeem is en stellen 

dat het echt een systeem is. Voor hem zijn systemen geen labels voor delen van de 

wereld maar kan het denken in termen van systemen helpen om mensen gezamenlijk 

te laten interveniëren in problematische situaties. In SSM is een systeem daarom niet 

iets ‘echts’ dat daarbuiten in ‘de werkelijkheid’ bestaat, maar een conceptueel model dat 

mensen, individueel of gezamenlijk, hanteren om delen van de wereld zoals zij die 

ervaren te duiden. 

SSM levert geen oplossingen, maar helpt mensen een systemisch (in termen van 

systemen) onderzoeksproces vorm te geven om samen een problematische situatie 

beter te leren begrijpen. In dit proces wisselen mensen hun interpretaties van de situa-

tie uit, passen ze aan elkaar aan om samen gericht in de situatie te interveniëren. Tij-

dens de eerste stap delen de deelnemers hun (ervaren) beelden over de situatie in de 

vorm van zogenaamde ‘rich pictures’ (beeldende tekeningen van de situatie). Vervol-

gens ontwikkelen ze samen een zogenaamde kerndefinitie van het systeem zoals zij dat 

zien of zouden willen zien. Omdat voor Checkland problematische situaties niet los 

staan van de mensen die er onderdeel van uitmaken, gaat het altijd om systemen van 

menselijke activiteit (een zogenaamde ‘holon’). Het ontwikkelen van een kerndefinitie 

gebeurt aan de hand van het acroniem CATWOE: 

C – wie zijn de klanten (‘customers’) van het systeem? 

A – wie zijn de actoren die actief zijn in het systeem? 

T – welk transformatieproces vindt plaats in het systeem? 

W – welk wereldbeeld (Weltanschauung) geeft het transformatieproces een 

zinvolle betekenis? 

O – wie zijn de eigenaren (‘owners’) van het systeem? 

E – met welke externe beperkingen heeft het systeem te maken? 

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen construeren de deelnemers vervol-

gens een conceptueel model dat ze vergelijken met hun ‘rich pictures’. De bespreking 

van verschillen en overeenkomsten levert ideeën op over gerichte en zinvolle interven-
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ties in de problematische situatie. Als dit niet de verwachte of gewenste uitkomsten 

oplevert, wordt een nieuwe leercyclus opgestart. 

3.3.4 De waarde van het systeemperspectief voor deze studie 

Hoewel al meer dan vijftig jaar geleden ontstaan, is het systeemperspectief nog vol-

op in ontwikkeling (Espejo, 1998; Vennix, 1998; Senge, 1999; Stacey, 2000). Het is 

een duidelijk alternatief gebleken voor of aanvulling op het machineperspectief of de 

klassieke kijk op organisaties (Hatch, 1997). De organisatie als machine kan geconstru-

eerd worden zoals een auto vanuit onderdelen in elkaar wordt gezet en een ding wordt 

om in te rijden. Een dergelijke zienswijze was geschikt om de organisatie van bulkpro-

cessen te benaderen en te managen. En het is nog steeds zo dat elke organisatie ma-

chine-achtige taken heeft te doen waar het gaat om routine, voorspelbaarheid en 

betrouwbaarheid. 

Het systeemperspectief is voor het doel van dit onderzoek op de volgende twee pun-

ten van waarde: 

• Gerichtheid op het geheel én aandacht voor functionele systemen als eenheden 

van verandering en innovatie.  

• Nadruk op het aanpassingsvermogen en leren beschouwen als een vermogen 

van het systeem zich aan te passen.  

Gerichtheid op het geheel én aandacht voor functionele systemen 

“An important premise in system dynamics is that behaviour of a system is primari-

ly determined by the characteristics of the whole and not by the characteristics of its 

individual parts (Forrester in Vennix, 1998, p. 45). Het geheel is daarbij begrensd (clo-

sed boundary) en de werking van het systeem binnen die grenzen kan vanuit de inter-

actie tussen de systeemcomponenten die zich binnen de grens bevinden, worden 

verklaard. Het geheel dat begrensd is, moet niet gedacht worden als een gesloten sys-

teem. Er is interactie met de omgeving. Het gaat hier om een zelfgekozen begrenzing 

vanuit de methodologie om een fenomeen te benaderen.  

In het systeemdenken en de door Vennix voorgestelde group model building me-

thode komt de begrenzing tot stand doordat de factoren die met elkaar gerelateerd wor-

den, door de systeemdenkers zelf worden geëxpliciteerd en afgewogen. Dit gebeurt aan 

de hand van een probleemstelling en de beoogde doelstelling van het te ontwikkelen 

systeemmodel. De begrenzing van het systeem komt gaandeweg tot stand doordat per 

factor wordt afgewogen of de betreffende factor kan worden weggelaten zonder dat 

daarmee afbreuk wordt gedaan aan de probleemstelling en doelstelling. Dit proces 

wordt meestal gefaciliteerd. Group model building is evenals systeemdenken een disci-

pline waarvoor geldt dat het proces van systeembouw even belangrijk en misschien wel 
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belangrijker is dan de uitkomst: het ‘systeemmodel’ (causaal diagram met kringlopen) 

zelf. 

Het systeemmodel dat aldus samen wordt geconstrueerd vormt een soort van ‘on-

derhandelingsinstrument’ (Eden, 1992) dat kan helpen bij de betekenisgeving aan de 

gebeurtenissen die zich voordoen (behorend tot een problematische situatie). De ge-

richtheid op het geheel is dus vooral een gerichtheid op de causaliteit van een geheel 

met het oogmerk daar een duurzame verbetering of verandering in aan te brengen. De 

causaliteit wordt als doorslaggevend gezien voor het gedrag en de werking van het ge-

heel. Systeemdynamica (group model building, systeemdenken) poogt op die manier 

tot een effectieve, betekenisvolle actie te komen door op systeemniveau interventies te 

bedenken en uit te voeren. Dit gebeurt dan vanuit de vooronderstelling dat met de aan-

passingen het systeem andere gebeurtenissen voortbrengt. 

Aanpassingsvermogen 

Argyris en Schön (1996) hebben het onderscheid tussen enkelslag en dubbelslag le-

ren ontleend aan het werk van de cyberneticus Ashby. Ashby (in Argyris en Schön, 

1996) maakt onderscheid tussen het adaptieve gedrag van een stabiel systeem (bijvoor-

beeld het aanslaan van de verwarmingsketel teneinde de temperatuur weer op de inge-

stelde waarde te brengen) en het veranderingsgedrag die de waarden van een systeem 

aanpast (bijvoorbeeld de instellingen van een thermostaat). Adaptief gedrag komt over-

een met enkelslag leren en veranderingsgedrag met dubbelslag leren. Veranderingsge-

drag vereist een ingreep of interventie. In het voorbeeld van de thermostaat komt die 

ingreep van buitenaf of door een ingebouwd programma. Dat laatste, een ingebouwd 

programma, leidt tot beter adaptief gedrag doordat de verwarming zich beter aansluit 

bij de wensen van bewoners, bijvoorbeeld door elke ochtend het huis te verwarmen op 

een bepaald tijdstip. 

Cornelis (1999) gebruikt de term ‘verborgen programma’ van de mensheid als een 

werkhypothese om zijn pleidooi voor communicatieve zelfsturing te ondersteunen. Dat 

‘verborgen programma’ is een soort ingebouwde drive naar een betere wereld (naar 

meer betekenis of meer plezier, naar mooier of meer mogelijkheden). De communica-

tieve zelfsturing staat tegenover de externe sturing. Volgens Cornelis is het tijdperk van 

externe sturing, extreme hiërarchie, of dictatuur voorbij. In feite is er geen instantie of 

iemand denkbaar die aan de ‘thermostaat van de menselijke geschiedenis’ kan draaien. 

Om het verborgen programma uit te voeren is ieders ontplooiing nodig. Het sociale, 

lerende systeem dat Schön voor ogen zag, kan volgens Cornelis geen regelsysteem zijn. 

Geen systeem waarbij iemand aan de knoppen draait. Dat wil niet zeggen dat we ge-

doemd zijn tot anarchie. Communicatieve zelfsturing is de opvolger van het regelsys-

teem. 
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Cornelis kent het gevoel een belangrijke plaats toe in de communicatieve zelfstu-

ring. Het gevoel heeft dan de betekenis van het signaleren van de ontwikkelingen van-

uit het ‘verborgen programma’, het bewust worden van verstoringen, het krijgen van 

meer innerlijke rust voor reflectie, enzovoort. Deze gedachte van een wisselwerking 

tussen het wereldgebeuren en de mens ten behoeve van de (menselijke) evolutie, is in 

lijn met een bredere beweging die in het laatste kwart van de vorige eeuw opkwam, 

waarbij Jantsch (1975) een krachtig pleidooi liet uitgaan voor ‘design for evolution’ met 

als onderligger zelforganisatie in het leven van menselijke systemen. Voor Jantsch 

(1975, p. 150) was de intrigerende vraag: “Can we learn to ‘tune in’ to the evolution and 

to interpret the corresponding indications which may reach us at any level?” 

De definitie van Kim -leren is het vermogen tot effectief handelen- behoeft een aan-

vulling die het belang van communicatieve zelfsturing en de verbinding met de mense-

lijke evolutie insluiten. Veranderingsgedrag is er niet op gericht om het adaptief gedrag 

te wijzigen, maar maakt juist gebruik van adaptief gedrag. Dubbelslag leren sluit enkel-

slag leren op een effectieve manier in. Het is daarbij van belang om systemen als on-

derdelen te zien van grotere systemen. Men kan op een bepaald subsysteem ingrijpen, 

maar daarmee bewust of onbewust ook een groter of onderliggend systeem beïnvloe-

den. In het systeemdenken hangt immers alles met alles samen. De aangevulde defini-

tie van Kim zou als volgt kunnen luiden: leren is het vermogen effectief te handelen in 

dienst van een groter geheel of een onderdeel. In een dergelijke definitie is het leren 

van een individu verbonden met het leren van een systeem en is individueel leren niet 

een afgezonderd iets, maar eerder een representatie van het leren op een meer omvat-

tend of dieper niveau. Die representatie kan ook gezien worden als afgestemd op het 

verborgen programma of de evolutie. 

Resumerend 

Het systeemdenken is een substantiële stroming met veel vertakkingen. Het heeft 

ervoor gezorgd dat de aandacht voor leren, met name organisatieleren, sterk is toege-

nomen. Bovendien is dat leren gekoppeld aan het overleven van het systeem, of dat nu 

een ecosysteem, de aarde of een buurtschap is. Het werkelijkheidsgehalte van het opge-

tekende systeem is altijd een discussie geweest binnen het systeemdenken. Causale 

diagrammen en ‘group models’ zijn onderhandelingsinstrumenten waarop betekenis-

volle en/of effectieve acties gebaseerd kunnen worden. Het systeemdenken heeft met 

het managementdenken gemeen dat ze beide het fenomeen van organisatie benaderen 

vanuit actie en menselijk handelen. Volgens Stacey (2000, p. 56) passen ze daarmee de 

natuurwetenschappelijke methode toe door op zoek te gaan naar de causaliteit van het 

menselijk handelen “…as soon as one thinks of “the organization” as a “mechanism” or 

as a “system,” this thought itself immediately reifies and objectifies human action and 

subjects it to necessary laws and systemic rules.” De systeembenadering roept vragen 
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op met betrekking tot de menselijke vrijheid en participatie. In paragraaf 9.6 komt dit 

uitvoerig terug bij het schetsen van de praktijk van leerarchitectuur.  

Stacey komt tot een transformatieve teleologie (doelmatigheidsleer) die, in lijn met 

Cornelis, uitgaat van de waarde die mensen toekennen en toevoegen aan het systeem 

zodat het niet een regelsysteem is, maar een ‘lerend systeem’ dat zelf de toekomst 

voortbrengt. Er is geen systeemmodel waar alles aan onderworpen is. Ook het verbor-

gen programma is geen regelsysteem, maar eerder een potentie tot groei. Het leren 

wordt niet gestuurd door het systeem en de daaraan gekoppelde regels, maar door de 

van dag-tot-dag interactie, het informele contact, de vrijwillige inzet van mensen die 

zich niet laten aansturen en controleren. Het opvoeren van mentale modellen als ver-

bindend element tussen individu en organisatie, zoals voorgesteld door Kim, biedt een 

uitweg, maar kan tevens een hindernis zijn. Zijn routines in een organisatie werkelijk 

te beschouwen als gemeenschappelijke mentale modellen? In hoeverre zijn die gekop-

peld aan mentale modellen waarvan mensen de dragers zouden zijn? De nadruk die 

Checkland, Vennix en Eden leggen op het systeemdenken als onderhandelingsinstru-

ment is in lijn met het hierna volgende sociaal perspectief.  

Door de notie van affordance of inkleuring, wordt duidelijk dat systeemdenken eer-

der een bepaalde vorm van leren voortbrengt of versterkt. Dat leren is dan ingekleurd 

door denken in causale relaties en kringlopen. De vraag is of dergelijke denkhandelin-

gen en de daaraan gekoppelde acties in sociale systemen wel zo belangrijk of doorslag-

gevend zijn. Het systeemdenken verschaft een bepaald uitzicht op de verborgen kant 

van de werkelijkheid, het deel van de ijsberg onder het wateroppervlak, de wereld achter 

de feiten en gebeurtenissen. Zolang we beseffen dat dit hypothesen zijn in de vorm van 

‘rich pictures’ waarop nog betekenisgeving moet volgen om tot betekenisvolle actie te 

komen, wordt het collectieve leren gestimuleerd. Het systeemdenken claimt echter 

impliciet dat het alles kan verklaren mits het gemodelleerd kan worden. Maar dienen 

we dan naar die modellen te gaan leven? Die stap lijkt een ongewenste vorm van disci-

plinering.  

3.4 Het sociale perspectief op organisatieleren 

3.4.1 Introductie 

In het onderzoek naar organisatieontwikkeling en processen van samenwerking 

binnen organisaties wordt in de jaren zeventig van de vorige eeuw de term organisatie-

leren breed geïntroduceerd door Argyris & Schön (1978). Zij bouwen daarbij voort op 

het werk van onder meer Bateson (1972) en Polanyi (1967). De term organisatieleren 

roept vanaf het begin weerstand op. Hij zou verwarrend zijn of zelfs tegenstrijdig. Niet-

temin wordt de term door organisatieadviseurs en managers geadopteerd als een sensi-
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tizing concept waarmee ze iets kunnen aanduiden wat moeilijk grijpbaar is: het vermo-

gen van een organisatie om zich aan te passen aan zijn omgeving, de bekwaamheid om 

nieuwe diensten en producten te maken, dat op een continue basis te doen en met een 

collectieve betrokkenheid. 

De weerstand tegen de term organisatieleren is terug te voeren op de vraag: kunnen 

organisaties wel leren? Een dergelijke gesloten vraag verdeelt de menigte als snel in 

twee kampen en leent zich niet zo goed voor verdere verkenning. In het ene kamp zijn 

er de vertegenwoordigers van de opvatting dat alleen mensen kunnen leren. Het andere 

kamp hanteert leren in termen van het kunnen verbeteren of vernieuwen van proces-

sen en producten binnen organisaties. De vraag óf organisaties kunnen leren, komt in 

dit proefschrift niet in die vorm aan de orde. Eerder wordt vanuit een hernieuwde 

openheid gekeken naar wat er eigenlijk aan leren plaatsvindt in de praktijk. 

Interessant blijft te zien dat de belangstelling voor de term organisatieleren vanuit 

de praktijk almaar groeit. Begin jaren negentig wordt de vertaalslag naar de praktijk 

geholpen met de term ‘de lerende organisatie’ (Senge, 1990). De ‘lerende organisatie’ 

wordt dan als een organisatieconcept voorgesteld. Tevens wordt door Senge een soort 

van bouwplan in de vorm van vijf disciplines aangereikt. Het systeemdenken met wor-

tels die teruggaan op de cybernetica en dat vooral leunt op de systeemdynamica van 

Forrester (1961), vormt de kerndiscipline, het hart van de lerende organisatie. Deze 

doorontwikkeling roept weer nieuwe weerstanden op. Argyris & Schön (1996) betitelen 

de door Senge ingeslagen weg zelfs als een utopisch geurende richting. 

Volgens Dibella & Nevis (1998) zijn de controversies rond organisatieleren en de le-

rende organisatie terug te voeren tot een kwestie van perspectief. Zij hebben diverse 

auteurs gecategoriseerd binnen een drietal perspectieven op het gebied van organisatie-

leren: 

• Een normatief perspectief (‘normative’) waarin bepaalde ideaalbeelden van de 

organisatie of processen voorop staan. Normatief wil zeggen dat mensen eerst 

bepaalde competenties moeten verwerven, bijvoorbeeld systeemdenken, alvo-

rens collectieve activiteiten kunnen worden ondernomen die tot organisatiele-

ren leiden. Binnen het normatief perspectief is het logisch om over de lerende 

organisatie te spreken als iets waarnaar gestreefd kan worden. Vanuit dit per-

spectief is er veel aandacht voor een gedeelde visie op de lerende organisatie. 

• Een ontwikkelingsgericht perspectief (‘developmental’) met de nadruk op het 

overwinnen van bepaalde hindernissen. Ontwikkelingsgericht wil zeggen dat 

organisaties stadia van ontwikkeling doorlopen of transformeren op basis van 

eigen ervaringen rond crisissen. Bekend is het onderscheid van Argyris & 

Schön in model I en model II organisaties. Model I organisaties worden gehin-

derd om te leren door met name defensieve routines, bijvoorbeeld door fouten 
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zoveel mogelijk te verbergen. Model II organisaties leren beter doordat ze feed-

back organiseren en benutten om te reflecteren op de oorzaken van fouten en 

problemen. 

• Een vermogensperspectief (‘capability’) dat gericht is op het versterken van wat 

al aanwezig is. In dit perspectief gaat het erom de organisatie ontvankelijker te 

maken voor het leren. Het leren zelf wordt daarbij als iets natuurlijks gezien. 

Iedere organisatie is een sociaal leersysteem. Daarmee komt de term ‘lerende 

organisatie’ onder druk te staan. Die term suggereert namelijk dat er ook niet-

lerende organisaties zijn, hetgeen vanuit het vermogensperspectief een vreem-

de gedachte is. Daarmee is ook gezegd dat binnen dit perspectief andere uit-

gangspunten en aannames worden gehanteerd in relatie tot organisaties.  

Zowel het normatief als het ontwikkelingsgericht perspectief leggen de nadruk op 

het worden van een organisatie. Er moet eerst iets met organisatie en de mensen ge-

beuren alvorens sprake kan zijn organisatieleren of een lerende organisatie. De laatste 

oriëntatie -het vermogensperspectief- legt de nadruk op het zijn. Elke organisatie is 

reeds te beschouwen als een sociaal leersysteem en de vraag is niet of leren plaatsvindt 

of hoe het een lerende organisatie kan worden, maar welke vermogens een organisatie 

heeft ontwikkeld en benut vanuit een leerperspectief. Vermogens die zich kenmerken 

door onderscheidende patronen en stijlen van leren (Dibella & Nevis, 1998). 

Organisaties veranderen. Hoe verschillend organisaties ook zijn, recentelijk wordt 

vaak een tweedeling aangebracht, met aan de ene kant een mechanistische of industrië-

le organisatie en aan de andere kant een organische of netwerkorganisatie (Boisot, 

1998; Snowden, 2002; Teisman, 2005). Daarbij is ook sprake van een zekere overgang 

van de industriële naar de netwerkorganisatie. In de netwerkorganisatie ligt veel na-

druk op samenwerking en communicatie. Het is niet meer dan logisch dat de huidige 

organisatietheorie meer inzoomt op de sociale dimensie van organisaties (Campbell, 

2000; Gergen, 2000) omdat de netwerkorganisatie vooral de relaties tussen mensen, 

disciplines en organisaties benadrukt. 

De netwerkorganisatie is niet alleen intern een netwerk, maar functioneert in een 

kenniseconomie en netwerksamenleving. De netwerkorganisatie is per definitie onder-

deel van een groter netwerk. Dat geldt ook voor de individuen en teams binnen die 

organisaties. Het leren gaat voorbij de grenzen van organisaties en heeft daarmee ook 

een interorganisationele of collectieve betekenis. De noodzaak voor het collectieve leren 

wordt gekoppeld aan de veranderingen die gepaard gaan met de opkomst van de ken-

niseconomie. Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt het belang van collec-

tief leren: 

“Many contemporary problems (such as exclusion, poverty, immigration, job inse-

curity, environmental issues, etc.) and many contemporary regulatory domains (such as 
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telecommunications, transport, financial markets, etc.) are now seen to transcend terri-

torial boundaries as well as boundaries of the traditional competencies of government 

and of single domains of expertise. […] There is a need, then, to achieve collective lear-

ning.”11 

Door het verbinden van het vermogensperspectief op organisatieleren met het idee 

van de netwerkorganisatie ontstaat aldus de behoefte aan een conceptualisering van 

leerprocessen vanuit een collectief of sociaal perspectief. Er volgen hierna drie concep-

ten waarin zowel een duidelijk sociaal perspectief als een ruimtelijk perspectief aan de 

orde is en die daarmee relevant zijn voor het theoretisch fundament (T-0): 

• De kenniscreërende organisatie (Nonaka & Takeuchi, 1995), waarin de begrip-

pen ba en basho centraal staan en die geïnspireerd is op de filosofie van Nishi-

da. 

• De I-space (Boisot, 1998) en sociale leercycli die daarbinnen geprojecteerd wor-

den. 

• De community of practice (Lave & Wenger, 1991) als een eenheid van analyse 

waarmee het leren in de praktijk gesitueerd en verkend kan worden.  

3.4.2 De hypertextorganisatie en het ba-concept 

Nonaka & Takeuchi (1995) zien bij het beschrijven van de processen van kenniscre-

atie een nieuwe organisatiestructuur opkomen. Ze duiden die aan als hypertextorgani-

satie. De hypertextorganisatie is een synthese tussen de formele hiërarchische 

structuur en een niet-hiërarchische, zelforganiserende structuur. De formele structuur 

moet vooral efficiënt zijn, de lokale zelforganiserende structuur dient flexibel te zijn. 

Bij dit type organisatie hoort een middle-up down managementstijl. Teveel sturing van 

bovenaf leidt tot een scheiding tussen denken en doen, en een middenmanagement dat 

als buffer gaat fungeren tussen de top en de uitvoerende laag. Het middenmanagement 

neemt in de middle-up down filosofie een cruciale plaats in door sleutelrollen te vervul-

len in het kenniscreatieproces op organisatieniveau. Middenmanagers staan op het 

kruispunt van de verticale en horizontale informatiestromen. 

Kenniscreatie is de motor van de hypertextorganisatie. Het ba-concept speelt daarbij 

een belangrijke rol. Het komt voort uit de Japanse filosofie en is direct gekoppeld aan 

de Oosterse, vooral de zenboeddhistische cultuur (Nishida, Shimizu). Ba of Basho be-

tekent letterlijk: plaats. Het teken voor ba (in Kanji) is samengesteld uit een linker- en 

rechterdeel (Fayard, 2003). Het linkerdeel bevat verwijzingen naar de aarde en kokend 

water (materiaal dat iets mogelijk maakt). Het rechterdeel betekent de gelegenheid 

 
11 http://home.snafu.de/mjm/brooks4.html 
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bieden (het mogelijk maken als beginsel). Op deze manier is ‘ba’ samengesteld uit 

potentie en richting.  

Ba is te vertalen als de plaats waar mogelijkheden zijn, richting krijgen en daarmee 

tot ontwikkeling komen. De volgende (culturele) noties zijn nodig om ‘ba’ als plaats 

goed te verstaan: 

• De plaats is existentieel. Het is de plaats die betekenis heeft en waar betekenis 

wordt gegeven.  

• De plaats is een gedeelde ruimte.  

• De plaats heeft een kwaliteit en kan goed of minder goed zijn. 

Het ba-concept is vooral bekend geworden door het werk van Nonaka & Takeuchi 

(1995) en Nonaka & Konno (1998). Het is door de auteurs uitgewerkt tot een kennis-

creatiemodel. Zij definiëren Ba daarbij als gedeelde ruimte voor opkomende relaties. 

Die ruimte kan fysiek zijn (een kantoor), virtueel (een weblog of een teleconferentie), 

mentaal (een gedeelde ervaring of een visie) of een combinatie van deze drie vormen. 

Ba onderscheidt zich van de alledaagse menselijke interactie doordat het specifiek met 

kenniscreatie van doen heeft. Het is de plaats waar zowel individueel als collectief ken-

nis wordt ontwikkeld. Daarmee is tevens aangegeven dat niet alles ‘ba’ is, ‘ba’ is een 

kwaliteitsaanduiding. Het is te vergelijken met een zondag als rustdag. De zondag is 

een dag zoals alle anderen, maar doordat er niet wordt gewerkt en andere, vaak ont-

spannende activiteiten worden ondernomen, krijgt de zondag een andere inkleuring en 

een andere kwaliteit. 

De veronderstelling dat een dergelijke intersubjectieve ruimte bestaat, is geïnspi-

reerd op de filosofie van de plaats waarop aan het begin van dit hoofdstuk is ingegaan 

(Nishida, 1999). Deze filosofie is verwant met de filosofie van Plato aangaande de vraag 

naar de plaats waar de ideeën zijn of vandaan komen (de ideeënwereld). Nishida stelt 

de aard van die plaats voor als een spiegel, een veelvoorkomend symbool in Oost-

Aziatische culturen. In tegenstelling tot veel westerse filosofieën, waarin object en sub-

ject worden gescheiden, veronderstelt Nishida een plaats waar object en subject elkaar 

aangrijpen. In de spiegel wordt het object weerspiegeld. Nishida doet in dit verband 

uitspraken over ‘weten’ en ‘handelen’. Nishida duidt ‘weten’ aan als een in-zichzelf-

spiegelen. ‘Handelen’ komt tot uitdrukking in de relatie tussen het gespiegelde en de 

spiegelende plaats. Bij Nishida staat dus niet het bewustzijn (ik ben) centraal, maar de 

plaats of het ‘bewustzijnsveld’ waar object en subject elkaar aanschouwen. Misschien 

kan dit het beste worden uitgedrukt als ‘ik ben altijd ergens’. Dat ‘ergens’ is tevens de 

plaats van verandering, de plaats waar gedachten en ideeën ontstaan en vergaan. 

Een vertrekpunt van Nonaka (et al.) is dat organisaties ‘ba’ kunnen maken, bevorde-

ren, vergroten of beter in verbinding brengen. Dit is belangrijk vanuit kennismanage-

mentperspectief. Ook van belang vanuit dit oogpunt is dat ba’s op verschillende niveaus 
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in een organisatie aan de orde zijn. Juist als die ba’s worden verbonden, ontstaat er een 

nog grotere plaats (basho). Dat mensen participeren is cruciaal om ba te laten functio-

neren en het te benutten. Nonaka & Konno (1998, p. 41): “To participate in a ba means 

to get involved and transcend one’s own limited perspective or boundary. This explora-

tion is necessary in order to profit from the ‘magic synthesis’ of rationality and intuiti-

on that produces creativity. Within an organization, then, one can both experience 

transcendence in ba and yet remain analytically rational, achieving the best of both 

worlds.” 

 

Figuur 3.2 SECI-model voor kenniscreatie. Bron: Nonaka & Konno (1998) 

Zo ontwikkelen Nonaka & Konno dus de notie van ‘ba’ als een platform waarop 

mensen participeren en waar iets gebeurt, ontstaat of verandert en daardoor een con-

centratie van kennis voortbrengt. Op deze concentratie van kennis is door ‘ba’ gefun-

deerd. Dit alles moet gezien worden in een dynamisch perspectief waarin mensen en 

kennis overgaan van de ene naar de andere ‘ba’. In het SECI-model (figuur 3.2) voor 

kenniscreatie worden vier ba’s onderscheiden met elk eigen karakteristieken: 

• Socialisatie in de ‘originating ba’. Dit is de primaire ba waarin mensen elkaar 

ontmoeten en leren kennen. Hier ontstaat vertrouwen, zorg voor elkaar, gene-

genheid en betrokkenheid. Dit is tevens de meest fysieke ba. 

• Externalisatie in de ‘interacting ba’. Deze ba wordt bewuster vormgegeven. Het 

gaat er dan om groepen met mensen samen te stellen, die samen de juiste mix 

aan kennis vertegenwoordigen. Dialoog is in deze ba belangrijk om de inzich-

ten te expliciteren.  

• Combinatie in de ‘cyber ba’. De expliciete kennis die in ‘interacting ba’ ontstaat, 

kan gekoppeld worden aan relevante informatie die beschikbaar is. Informatie-

technologie is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Deze ba is meer virtueel. 

• Internalisatie in de ‘exercising ba’. De conversie van expliciete kennis naar be-

kwaamheid staat centraal in ‘exercising ba’. Deze ba is de actieruimte en staat 
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als zodanig tegenover ‘interacting ba’ die meer de denkruimte is. Als expliciete 

kennis wordt gebruikt in de acties, kunnen ontwikkelde routines worden over-

genomen. 

Het kenniscreatieproces zoals dat door Nonaka & Takeuchi (1995) en Nonaka & Konno 

(1998) wordt voorgesteld is gebouwd op twee pijlers: 

• Het onderscheid tussen tacit (persoongebonden) kennis en explicit (expliciete) 

kennis. Dit onderscheid is ontleend aan het werk van Polanyi (1973). 

• De notie van ‘ba’ of ‘basho’ als plaats die gecreëerd kan worden door een orga-

nisatie en als een platform fungeert waarop mensen participeren en waar ken-

nisconcentratie plaatsvindt. 

Maar het werkt ook omgekeerd. Op de concentratie van kennis is ‘ba’ gefundeerd. 

Dit alles moet gezien worden in een dynamisch perspectief waarin mensen en kennis 

overgaan van de ene naar de andere ‘ba’. Het is dus een conversiemodel, hetgeen wordt 

aangeduid door de pijlen. Door de interactie van conversies wordt steeds er nieuwe 

kennis ontwikkeld en vindt er aldus kenniscreatie plaats. In het SECI-model heeft elke 

‘ba’ unieke karakteristieken. In het kader van dit onderzoek is daarnaast het organische 

karakter van ‘ba’ belangrijk. Nonaka & Konno (1998, p. 53) spreken van ba als ‘organic 

ground for knowledge creation.’ In de ‘ba’ wordt kennis niet geconsumeerd, maar komt 

een ecologisch proces op gang waarin middelen cyclisch worden gecultiveerd.  

3.4.3 De I-space en sociale leercycli (Boisot) 

De basis waarop het werk van Boisot (1995, 1998) rust, is de evolutionaire produc-

tiefunctie die gekoppeld is aan de opkomst van de kenniseconomie en de plaats die data 

(gegevens, informatie) daarin innemen. De tot nu toe geldende, industriële productie-

functie is gebaseerd op de uitwisseling tussen kapitaal en arbeid. Globaal gezien houdt 

dat in dat de inzet van meer kapitaalgoederen, in de vorm van machines, leidt tot min-

der gebruik van arbeid. Deze klassieke productiefunctie werkt twee kanten op. Een 

gebrek aan kapitaalgoederen kan worden gecompenseerd door meer arbeid in te zetten. 

Nog steeds zouden havens door een leger sterke mannen kunnen worden gegraven! 

Naast de klassieke productiefunctie werkt er een nieuwe productiefunctie op een 

hoger abstractieniveau (Boisot, 1998). Die toont aan dat kennisproductie leidt tot be-

sparing op fysieke factoren of middelen (fig 3.3). Het is dus een duurzame productie-

functie die stelt dat meer data (en informatie en kennis) leiden tot minder gebruik van 

fysieke middelen (en energie). Door bijvoorbeeld een nieuw vliegtuig met computers te 

modelleren en te testen met computersimulaties, zijn pas in een laat stadium fysieke 

prototypes nodig. 
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Industriële productiefunctie Evolutionaire productiefunctie 

  

Figuur 3.3 De twee productiefuncties. Bron: Boisot (1998) 

De evolutionaire productiefunctie heeft een voorkeursrichting en is daarmee 

asymmetrisch. Ze werkt in tegenstelling tot de industriële productie niet twee kanten 

op, maar is er per definitie op gericht meer data, informatie en kennis te produceren. 

In een gegeven periode is altijd de economisering van data aan de orde, maar het ge-

beurt zelden optimaal. Kennisproductiviteit en kennisdoorwerking gaan niet vanzelf, 

maar hebben aandacht, instrumenten en facilitering nodig.  

Effectief leren vereist volgens Boisot (1998) een mix van complexiteitsreductie (de 

neergaande beweging in fig. 3.4) en complexiteitsabsorptie (de opgaande en naar links 

gaande beweging in fig. 3.4). Op die manier ontstaat een haaientandfiguur waarin de 

beweging van rechts naar links de tijdsfactor weergeeft. In tegenstelling tot de neoklas-

sieke productiefunctie speelt in de evolutionaire productiefunctie tijd een belangrijke 

rol. In de zone tussen chaos en orde, het complexe regime, is het leren effectief. Bij 

excessieve chaos is er sprake van een overdaad aan gegevens. De vastgeroeste orde lijdt 

juist aan een tekort. In het complexe regime, ook wel de edge of chaos genoemd, is er 

de voortdurende uitdaging om om te gaan met de dynamische stabiliteit. 

 

Figuur 3.4 Leren tussen chaos en orde. Bron: Boisot (1998) 
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Absorptie van complexiteit leidt tot een gestage toename van impliciete (tacit) erva-

ringskennis binnen een organisatie. Kenmerkend voor dit soort kennis is dat die moei-

lijk gearticuleerd en overgedragen kan worden, ze blijft dus in de hoofden van 

individuen zitten. De beschikbaarheid en continuïteit ervan voor de organisatie is dus 

onduidelijk. Om deze reden hebben bepaalde typen organisaties (productiebedrijven 

bijvoorbeeld) een voorkeur voor codificatie van kennis en reductie van complexiteit 

boven accumulatie van impliciete kennis. Het is echter ook mogelijk dat een organisa-

tie tijdelijk de voorkeur geeft aan een andere strategie. Organisaties met een grote be-

hoefte aan orde (vermijden van onzekerheid) raken vroeg of laat de onderste grens van 

de leerzone. Als ze dan niet werken aan absorptie van complexiteit, dat wil zeggen het 

opbouwen van impliciete ervaringskennis en het toepassen daarvan (‘learning by 

doing’), lopen ze het risico dat hun knowledge assets fossiliseren. 

 

Figuur 3.5 De I-Space. Bron: Boisot (1995) 

De ‘Information space’ (Boisot, 1995) biedt een raamwerk voor de analyse van de 

productie en verspreiding van informatie in een sociaal systeem. De aanname daarbij is 

dat gestructureerde kennis sneller doorstroomt dan ongestructureerde kennis. In een 

uitgekristalliseerde vorm kan kennis als knowledge assets (KA’s) in de I-Space gepositi-

oneerd worden in de 3 dimensies van codificatie, abstractie en diffusie. Onder bepaalde 

omstandigheden verspreidt kennis zich snel en op een natuurlijke wijze, onder andere 

omstandigheden niet. In het laatste geval gedraagt ze zich bijna als ware het een fysiek 

object. Het gaat er nu om te begrijpen wanneer kennis op natuurlijke wijze ‘stroomt’ 

en wanneer niet. Boisot onderscheidt naast de drie dimensies van de I-space ook ken-

nis, informatie en data van elkaar. Bovendien projecteert Boisot een ideaaltypische, 

sociale leercyclus in de I-Space. 

De sociale leercyclus gaat het gevecht aan met de entropie. Entropie is er in de mi-

nimale variant waarbij er geen wijziging meer optreedt in de kennis. Het is volledig 

abstract gemaakt en gecodificeerd. Maximale entropie doet zich voor als kennis direct 

wordt doorgegeven zonder dat er sprake is van enige abstractie en codificatie. Kennis 

die vloeiend stroomt is goed gecodificeerd en abstract gemaakt. Niet-vloeiende kennis 
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(‘viscous knowledge’) daarentegen is data-rijk, kwalitatief en ambigu. Codificatie en 

abstractie versterken elkaar wederzijds en samen maken ze de verspreiding van infor-

matie mogelijk. Hoe meer gecodificeerd en hoe meer abstract een brok informatie is, 

hoe groter de doelgroep die althans op papier bereikt kan worden binnen een gegeven 

hoeveelheid tijd, bij gelijkblijvende andere omstandigheden. Maar hier doet zich een 

merkwaardige paradox voor, namelijk dat maximale entropie nodig is om tot minimale 

entropie (waardecreatie) te komen. Het veronderstelt een voortdurende beweging 

linksomhoog door de I-Space. Omgekeerd geldt echter dat voor de benutting van de 

gecreëerde waarde maximale entropie nodig is, hetgeen aangegeven is met een bewe-

ging rechtsomlaag (zie figuur 3.6). 

Figuur 3.6 De I-Space en sociale leercyclus. Bron: Boisot (1998) 

Boisot (1995, 1998) spreekt van twee fasen in de sociale leercyclus. De cyclus creëert 

én onttrekt waarde in de I-Space. Kennis is een eigenschap van ‘agents’ (personen of 

organisaties) die aanzetten tot een bepaalde handelwijze onder bepaalde omstandighe-

den. Kennis is de verzameling verwachtingen die een ‘agent’ heeft over een bepaalde 

gebeurtenis. Deze ‘geneigdheid tot handelen op een bepaalde manier’ kan niet direct 

waargenomen worden. Kennis kan gewijzigd worden door nieuwe informatie. Informa-

tie is de subset van (ongeordende) gegevens die gefilterd wordt door het waarnemings-

vermogen van de ‘agent’. Gegevens wijzigen de waarneming en daarmee de 

verwachtingen van een ‘agent’. Hoe meer de verwachtingen gewijzigd worden, hoe 

informatiever de data. Knowledge assets zijn die accumulaties (van gegevens in infor-

matie) die resulteren in een stroom van bruikbare diensten terwijl ze bezuinigen op het 

gebruik van fysieke middelen, dat wil zeggen dat ze de toename van entropieproductie 

minimaliseren. Knowledge assets kunnen tal van vormen aannemen: documenten, 

patenten, procedures, ‘inzichten in de hoofden van mensen’, enzovoort. De waarde-

vermeerdering van knowledge assets is paradoxaal omdat het maximaliseren van de 

bruikbaarheid van knowledge assets (meer gecodificeerd, abstract en verspreid) hun 

schaarste vermindert. Minder schaars is vanuit neoklassieke economische principes 
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synoniem voor minder waard. Het maximaliseren van hun schaarste doet af aan hun 

bruikbaarheid en overdraagbaarheid. 

De I-space is tevens een sociaal model omdat de vermogens van mensen zo’n be-

langrijke rol spelen in de drie dimensies. Boisot projecteert daarom een ideaaltypische 

social learning cycle (SLC) in de I-Space om aan te geven hoe de I-Space optimaal te 

benutten. De twee fasen in de sociale leercyclus bestaan elk uit drie momenten of acti-

viteiten. Een complete sociale leercyclus bestaat dus uit zes subfasen:  

1. Scanning: identificatie van bedreigingen, kansen, patronen in ‘fuzzy data’. Dit 

leidt tot opkomende inzichten. 

2. Problem-solving (altijd in combinatie met 3): kennis creëren, leren door inzicht 

verwerven, structuur en samenhang verlenen aan inzichten (is codificatie).  

3. Abstraction (altijd in combinatie met 2): generaliseren van pas vormgegeven in-

zichten naar een groter toepassingsgebied, door essentiële kenmerken te on-

derscheiden, meer conceptualisatie/onderbouwing. 

4. Diffusion: delen van nieuw gecreëerde inzichten met de doelgroep. Vereist is 

een vooraf gedeelde context tussen zender en ontvanger. 

5. Absorption (altijd in combinatie 6): kennis toepassen, leren door doen. Dit leidt 

tot bekwaamheid, meesterschap als ‘gedachteloze bedrevenheid’. 

6. Impacting (altijd in combinatie met 5): verankeren van abstracte kennis in con-

crete praktijken. Dit leidt tot artefacten, technische of organisatorische re-

gels/processen, gedragsmatige patronen.  

Boisot maakt de paradox hanteerbaar door een onderscheid te maken tussen Neo-

klassiek leren (N-leren) en Schumpeteriaans leren (S-leren). De sociale leercyclus is het 

primaire proces van het S-leren (Schumpeteriaans leren). S-leren is gekoppeld aan de 

evolutionaire productiefunctie en staat tegenover N-leren (Neoklassiek leren) dat ge-

koppeld is aan de industriële productiefunctie. S-leren is een vorm van creatieve de-

structie die leidt tot nieuwe inzichten en daarmee reductie van complexiteit. Het is niet 

zozeer gericht op het verzamelen en afschermen van kennis. N-Leren daarentegen is 

gericht op codificatie. Het stopt eigenlijk te vroeg, het leidt tot inertie. N-leren spreekt 

managers aan omdat het intuïtief correspondeert met het gegeven dat een knowledge 

asset iets is wat je bezit en wat door dat bezit waardevol is. De centrale vraag voor S-

leerders is juist wie te betrekken bij het ontwikkelen en delen van knowledge assets en 

in welke mate. En op dit punt is een duidelijke verbinding te leggen met het concept 

community of practice waarbij de legitimering van de participatie (toelaten en samen-

brengen) van mensen een centrale rol speelt. 
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3.4.4 Community of practice (Lave & Wenger) 

Het theoretisch concept ‘community of practice’ is door Lave & Wenger (1991) 

voorgesteld als een analytisch instrument om het leren in de praktijk te kunnen onder-

zoeken. Leren in de praktijk wordt daarbij geplaatst naast leren als proces van internali-

satie. Het proces van internalisatie stelt de overdracht van kennis (in de ruime zin van 

het woord, dus ook vaardigheden en attituden) centraal. Het verwerven van die kennis 

is het doel van het leerproces. Echter, leren in de praktijk uit zich door een verhoogde 

participatie in communities of practice en dat betreft de totale persoon, handelend in de 

wereld. Het na te streven doel wordt dan lid te zijn van communities of practice. Niet 

langer vormt het kennisbouwwerk het referentiepunt, maar de levende gemeenschap 

van professionals waar kennis wordt onderhouden en waar nieuwe kennis ontstaat 

door menselijke interactie. Die levende gemeenschap wordt in figuur 3.7 als een con-

centrisch model voorgesteld. De grenzen van een community staan niet vast. Er is ook 

sprake van gradaties in het deelnemerschap aan een community.  

Figuur 3.7 Concentrisch model van de community 

Het participatief perspectief kan gezien worden als een interpretatie of verdere 

doorontwikkeling van het begrip ‘zone-van-naaste-ontwikkeling’ zoals door Vygotsky 

(1986) voorgesteld. Ontwikkeling wordt door Vygotsky reeds als een functie van ge-

meenschappen beschouwd en niet als een individuele prestatie alleen. In de zone-van-

naaste-ontwikkeling kan de lerende samen met anderen verrichtingen volbrengen 

waartoe hij of zij alleen nog niet in staat is of die hij of zij nog niet in alle situaties kan 

verrichten (Van Parreren, 1988). De zone-van-naaste-ontwikkeling is aldus een sociale 

zone waar de mogelijkheid tot leren optimaal is voor een gegeven persoon. Met het 

concept community of practice, wordt het zwaartepunt verlegd van het individu en zijn 

zone-van-naaste-ontwikkeling naar de community en de gemeenschappelijke leerruim-

te. Het gaat er dan ook niet primair om de inhoud van leren verder te organiseren, 

maar juist de gemeenschap te vormen en de participatie daarin mogelijk te maken, te 

Legitimeren van de participatie 
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legitimeren. Het toegelaten worden tot de gemeenschappelijke leerruimte is een crucia-

le voorwaarde voor leren.  

Belangrijk hierbij is de onderliggende opvatting over leren. De aandacht is niet ge-

richt op de lerende, maar op wat er aan leren voorhanden is. “If we can stop focusing 

on who learns more or less of particular, culturally well-defined fragments of knowled-

ge, and ask questions instead about what is around to be learned, in what circumstan-

ces, and to what end, learning achievements would become statements about the points 

of contact available to persons in various social settings” (Lave in McDermott, 1996, p. 

277). Doordat participatie, en menselijk handelen in zijn algemeenheid nooit stopt, 

ontvouwt zich voortdurend een nieuw web aan relaties waarbinnen leren mogelijk is. 

Het is dit leren dat allerlei uiteenlopende vormen, formeel en informeel, kan aanne-

men. 

Hoe kunnen deze noties over gemeenschappen en leren gezien worden vanuit or-

ganisatieperspectief? Wat betekent dit voor het leren en ontwikkelen van mensen, 

teams en organisaties? Participatie in de sociale ruimte wordt volgens door Wenger 

(1998) door vier componenten gekarakteriseerd: 

• Zingeving: een manier van praten over het vermogen (individueel en collectief) 

om het leven en de wereld als zinvol te kunnen ervaren. Leren als ervaren. 

• Praktijk: een manier van praten over de gemeenschappelijk gecreëerde midde-

len, kaders en perspectieven die de onderlinge verplichtingen ondersteunen in 

de praktijk. Leren als doen. 

• Gemeenschap: een manier van praten over de sociale configuraties waarin de 

gemeenschappelijke ondernemingen als waardevol zijn bepaald en de participa-

tie herkenbaar wordt als competentie. Leren als horen bij. 

• Identiteit: een manier van praten over hoe leren ons leven verandert en hoe we 

persoonlijkheden worden in de context van de gemeenschappen waaraan we 

deelnemen. Leren als worden (wie je bent). 

Door de focus op participatie te leggen kan op een andere manier tegen leren wor-

den aangekeken, hetgeen ook zal leiden tot een veranderende wijze van ondersteuning 

van leren. Dit speelt op meerdere niveaus: 

• Individuen; leren wordt een zaak van deelnemen en bijdragen aan praktijken en 

de daarmee verbonden gemeenschappen. 

• Gemeenschappen; leren is een zaak van het steeds verder verfijnen van de prak-

tijk en het genereren van nieuwe generaties deelnemers. 

• Organisaties; leren is een zaak van het in stand houden van de (relaties tussen) 

communities of practice, omdat in die communities of practice de kennis van 

een organisatie ligt besloten. 
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Leren is geen op zichzelf staande activiteit, maar maakt integraal onderdeel uit van 

de dagelijkse gang van zaken. Eigenlijk is het niet nodig het apart over leren te hebben, 

ware het niet dat er in de praktijk dingen gebeuren die we anders zouden willen, liever 

willen voorkomen of juist meer ruimte willen geven. Het organiseren van leren dient in 

en vanuit de dagelijkse context te gebeuren in plaats van dat het buiten de dagelijkse 

context start.  

Wenger komt met een globaal ontwerpkader (‘design for learning’), dat mede het 

onderhavige onderzoek op gang heeft gebracht. Onder ontwerp verstaat hij de systema-

tische, geplande en reflexieve kolonisatie van ruimte en tijd in dienst van een onder-

neming of opgave. Daaraan toevoegend het volgende principe: “learning cannot be 

designed: it can only be designed for – that is, facilitated and frustated” (Wenger, 1988, 

p. 228). Dit principe ‘indirect faciliteren’ is ook terug te vinden bij anderen (Homan, 

2001; Land, 2003) en kan gezien worden als een kerndilemma voor hedendaagse orga-

nisatievraagstukken. Homan (2001) legt bij multitransitionele leertrajecten de nadruk 

op het pogen de motor van de evolutie van binnenuit te laten draaien en dat kan per 

definitie niet door als facilitator aan het stuur te gaan zitten. 

De community of practice gezien als sociale ruimte en eenheid van leren, is ook een 

eenheid van ontwerp. In het door Wenger (1998) voorgestelde framework staan vier 

dimensies centraal die als dilemma’s voorgesteld worden en die vooral een voortduren-

de uitdaging opleveren voor facilitators en deelnemers: 

• Participatie versus reïficatie. Leren is een mengeling van levende participatie in 

de alledaagse werkelijkheid en de gestolde participatie in de vorm van objecten 

en artefacten. Dit dilemma levert twee ‘affordances’ op voor betekenisgeving: 1) 

rond objecten (bijvoorbeeld een protocol) vinden processen van betekenisgeving 

plaats en 2) de juist mensen op de juist plaats in de juist relatie to elkaar zorgt 

ervoor dat er iets (betekenisvols) gebeurt. 

• Ontwerp versus opkomend. Leren in de praktijk verloopt niet volgens een voor-

geschreven ontwerp, maar ontstaat als uitkomst van de participatie van mensen 

die inherent onvoorspelbaar is. Dit heeft als gevolg dat er een inherente onze-

kerheid mee gepaard gaat. Daar het ontwerp op z’n best een oprecht aanbod is, 

is de praktijk (zoals die zich voltrekt) het best te zien als een antwoord daarop.  

• Lokaal versus globaal. Lokaal is de specifieke, contextgebonden kennis gekop-

peld aan bijvoorbeeld een project. Globaal is de algemene kennis die beschik-

baar is over bijvoorbeeld het type projecten. Noch lokale noch globale kennis is 

superieur. Zonder lokale kennis er geen algemene kennis denkbaar, maar een 

lokale community kan zich nooit helemaal zelf ontwerpen. 

• Identificatie versus onderhandeling. De toekomst is de uitkomst van betekenis-

geving (in het nu). Ontwerpen, bijvoorbeeld in de vorm van scenario’s, creëren 
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zowel mogelijkheden tot identificatie als discussies daarover (onderhandelen 

over betekenissen). Elk ontwerp dient beide polen te accommoderen omdat zo-

wel het herkennen van iets relevant of belangrijk is, als het uitspreken van wat 

men belangrijk of relevant vindt, in het produceren van de toekomst aan de or-

de zijn. 

De ontwerpruimte voor leren wordt aldus door bovenstaande dimensies gevormd. 

Door ze als dilemma’s te presenteren wordt tevens recht gedaan aan de mogelijkheden 

die de dimensies scheppen alsmede aan de obstakels die zij kunnen creëren. Leren kan 

immers ook worden gefrustreerd. 

3.4.5 De waarde van het sociale perspectief voor deze studie 

Een belangrijk uitgangspunt bij Vygotsky is dat denkhandelingen niet gescheiden 

kunnen worden van menselijke interactie (Van Parreren, 1988). De zone-van-naaste-

ontwikkeling is te beschouwen als een potentiële ruimte, die het verschil uitdrukt tus-

sen wat een mens individueel kan presteren en wat hij door samenwerking kan verwer-

ven (Clancy, 1995). In pedagogische settings heeft deze notie ertoe geleid dat er meer 

aandacht is voor leeropdrachten die door kinderen en volwassen samen worden ge-

daan. In een professionele context komt de vraag op in hoeverre verschillen in discipli-

nes en expertise binnen een organisatie of netwerk een mogelijkheid vormen om op 

een heel natuurlijke manier van en met elkaar te leren. Bijvoorbeeld omdat een project-

team samen iets kan, wat hen individueel niet lukt. In termen van Vygotsky is daarbij 

niet zozeer de uitwisseling van feitelijke informatie van belang, maar staat de samen-

werking (en de uitwisseling van informatie die daarmee gepaard gaat) voorop. 

Vanuit de notie van de zone-van-naaste-ontwikkeling is een sociale ontwikkelings-

ruimte denkbaar waarin mensen elkaar verder brengen doordat ze elkaar aanvullen en 

met elkaar de interactie aangaan. De ‘community of practice’ is een belangrijk analy-

tisch raamwerk voor die sociale ontwikkelingsruimte. Gelegitimeerd perifeer participe-

ren is daarbij het grondpatroon. Dat wil zeggen dat het participeren en het mogelijk 

maken van participatie randvoorwaarde is voor sociaal leren. Engeström (1987) spreekt 

van leren door uitbreiden (‘learning by expanding’), dat inherent is aan menselijke 

activiteitensystemen. Een collectief breidt als het ware het repertoire aan technieken en 

vaardigheden uit door die collectieve ontwikkelingsruimte te benutten. 

De voorstellingen van de ruimte in de drie hierboven besproken invalshoeken, ver-

schillen in aard, dimensionering en functie. Maar de voorstellingen vullen elkaar daar-

door ook aan. De I-space van Boisot correspondeert het meest met de absolute 

ruimteopvatting. Doordat de I-space de kennis- of leerruimte van een organisatie of 

zelfs een hele branche kan representeren, is al het leren van de organisatie of branche 

erin te projecten. Het ba-concept is niet louter een mentale constructie, maar wordt 
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sterk bepaald door het handelen van mensen. Ba als ‘plaats-waarin’ verbindt een rela-

tieve en absolute ruimte-opvatting, terwijl basho, als constellatie van Ba’s, omvattender 

en absoluter is op te vatten, als een ‘ruimte-waarin’.  

Het sociale leerperspectief is voor deze studie van waarde omdat het de maakbaar-

heid en het generatieve karakter van de ruimte benadrukt. De intrinsieke verbonden-

heid van de ontwerpruimte met ‘communities of practice’ (Wenger 2002) en het ‘leren 

door uitbreiden’ met menselijke activiteitensystemen (Engeström, 1987), duiden op een 

ruimte die door een collectief wordt ingenomen. Die ruimte wordt gemaakt doordat 

mensen participeren in communities en activiteitensystemen. Het is tevens een per-

spectiefwisseling. Niet langer vormt het individu de eenheid van leren, maar de ‘com-

munity of practice’ of het ‘activiteitensysteem’. Elke sociale configuratie maakt of 

genereert ruimte voor ontwikkeling door de sociale activiteit. Het leren is onderdeel van 

die activiteiten, het is een dimensie van de sociale praktijk. Het generatieve karakter 

van de ontwikkelingsruimte is te verbinden met het ba-concept dat immers ook is ge-

fundeerd in de menselijke relaties. Mensen maken ruimte doordat ze met elkaar inter-

acteren. 

Ruimte maken of genereren, betekent nog niet dat de ruimte optimaal wordt benut. 

Volgens Wenger (1998) roept elke community of practice weliswaar haar eigen ont-

werpruimte op en doorloopt iedere community haar eigen traject van leren, maar wordt 

die ontwerpruimte ook gekarakteriseerd door dilemma’s en paradoxen. Ook Engeström 

(1987) wijst op de tegenstrijdigheden, paradoxen en dubbele binding in een menselijk 

activiteitensysteem. Kortom, het verkennen van die ontwikkelingsruimte door partici-

patie en activiteit is als een laveren langs obstakels, kost moeite en gaat gepaard met 

dubbelzinnigheid. De ontwikkelingsruimte biedt wellicht wel geplaveide paden aan. 

Echter, dergelijke ogenschijnlijk gemakkelijk begaanbare paden waarvoor niet of  

nauwelijks leren nodig is om ze te bewandelen, spreken de ontwikkelingsruimte nau-

welijks aan. Het is participatie en activiteit met een minimum aan leren. De ontwikke-

lingsruimte nodigt weliswaar uit tot leren, maar het is de aard en kwaliteit van leren die 

doorslaggevend zijn zowel wat betreft de uitbouw van de ontwikkelingsruimte als het 

benutten ervan. Leren brengt een potentieel krachtiger ontwikkelingsruimte voort. 

Voor dit onderzoek is het wederkerige karakter van de ontwikkelingsruimte tot een 

uitgangspunt geworden. Een dergelijke ontwikkelingsruimte komt tot stand doordat 

mensen deelnemen én het biedt een gemeenschappelijke basis voor deelname. Op 

basis van het werk van Nonako et al. (1995, 1998) is daar de notie aan toegevoegd dat er 

verschillende ruimtes bestaan en die verschillen duiden op een andere aard van de 

ruimte gerelateerd aan de menselijke activiteit die er plaatsvindt. Indien dit in een dy-

namisch perspectief wordt gezien, dan kan het collectieve leren worden beschouwd als 

het doorlopen van een uniek leertraject of een unieke uitbreiding in ruimte en tijd door 
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leren. Daarbij is er telkens sprake van een ontwikkelingsruimte die de mogelijkheid tot 

leren bepaalt en aanreikt. De ontwikkelingsruimte bepaalt daarmee ook het leervermo-

gen. 

Voor de alledaagse praktijk van professionals is de koppeling tussen doen en kun-

nen een belangrijk gegeven om vast te houden. Het stelt processen van samenwerken 

en interactie centraal en de betekenisgeving die daarmee gepaard gaat. Vanuit indivi-

dueel perspectief betekent dit dat de professional door deelname aan activiteiten en 

participatie in werksituaties meer kan presteren omdat de leermogelijkheden door de 

collectieve ontwikkelingsruimte gegenereerd worden. De uitwisseling van informatie 

en kennisoverdracht volgens het mechanisme van impliciet naar expliciet is daarbij wel 

aan de orde, maar gebeurt vooral in de samenwerking en minder via documenten. 

Vanuit sociaal perspectief wordt het leervermogen weliswaar ontwikkeld door de indi-

viduele participatie, maar huist de kennis in praktijkgemeenschappen en haar ontwik-

kelingsruimte. 

De I-space van Boisot (1998) maakt inzichtelijk hoe de ontwikkelingsruimte van een 

sociale configuratie geblokkeerd kan worden vanuit een bovenliggend niveau. Dat bo-

venliggend niveau kan een organisatiestructuur zijn, maar ook een cultuur of de struc-

tuur van een sector. De blokkades kunnen overigens ook bewust worden ingebouwd, 

bijvoorbeeld doordat een organisatie haar uitvindingen als patenten wil beschermen. 

De sociale leercycli die zich afspelen in de I-space kunnen bijvoorbeeld in een cultuur 

waarin het niet vanzelfsprekend is om informatie te delen, geblokkeerd worden op de 

diffusie-dimensie. De I-space wordt daarmee voor dat deel ondoordringbaar. 

Resumerend heeft het sociale perspectief op organisatieleren de notie van ontwikke-

lingsruimte opgeleverd als een collectieve zone-van-naaste-ontwikkeling. De ontwikke-

lingsruimte bepaalt de mogelijkheden voor leren, maar is tevens te beschouwen als het 

lokale leervermogen. De ontwikkelingsruimte is immers gemaakt door menselijke 

interactie. De ontwikkelingsruimte is een dilemmatische ontwerpruimte, hetgeen in 

deze studie als een onderliggende dynamiek is geïnterpreteerd en het vertrekpunt 

vormt voor de ontwikkeling van een model van de ontwikkelingsruimte. Het individue-

le leren wordt daarbij gezien als het participeren in die ontwikkelingsruimte. Dé ont-

wikkelingsruimte bestaat overigens niet. Elk collectief roept een unieke 

ontwikkelingsruimte op en er is altijd sprake van een constellatie van ontwikkelings-

ruimtes. Er is altijd een bovenliggend niveau dat invloed uitoefent op de ‘lokale’ interac-

tie. 
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3.5 Het ruimtelijk perspectief 

3.5.1 Introductie 

In De architectuur van het geluk gaat De Botton (2006) op zoek gaat naar de relatie 

tussen bepaalde ontwerpen en het geluksgevoel van mensen. Het onderzoek beperkt 

zich niet tot geluk alleen, maar gaat veel meer over de betekenis van voorwerpen en 

gebouwen en over hoe voorwerpen en gebouwen tot ons spreken. De Botton vraagt zich 

vervolgens af of de pogingen om de architectuur te verwetenschappelijken hebben 

bijgedragen aan meer geluk. Wordt architectonische schoonheid niet uit iets anders 

geboren dan de wetenschappelijke logica? Vanuit die vraag formuleert hij een aantal 

deugden van gebouwen, zoals orde, harmonie, elegantie, samenhang en zelfkennis. 

Zelfkennis doet vreemd aan? Hiermee wordt bedoeld de persoonsgebonden kennis van 

de architect. “De plekken die we mooi noemen zijn daarentegen het werk van die zeld-

zame architecten die nederig genoeg zijn om zich naar behoren in hun verlangens te 

verdiepen en vasthoudend genoeg om hun vluchtige inzicht in vreugde om te zetten in 

een logisch ontwerp - een combinatie die hen in staat stelt omgevingen te scheppen 

waardoor behoeften bevredigd worden waar we ons niet eens van bewust waren.” (De 

Botton 2006, p. 277). 

Als het gaat over architectuur, gaat het dus ook over de architect. In een architectuur 

komt het scheppende vermogen van de ontwerper tot uiting, zonder dat daarmee een 

bepaald gedrag of bepaalde activiteiten worden opgelegd aan de gebruiker. De architec-

tuur schept mogelijkheden door de specifieke inkleuring die erin gelegd wordt. De 

architectuur gaat aldus om opbouw én inkleuring. Maar een architectuur is geen sta-

tisch iets, ze heeft een interactioneel karakter. Het geluksgevoel moet immers nog op-

gewekt worden en de betekenis nog toegekend. Een architectuur zonder (potentiële) 

gebruikers komt niet tot leven. Een architectuur impliceert interactie met die architec-

tuur.  

Dat gebouwen niet af zijn bij oplevering, wordt duidelijk in de volgende paragraaf 

waarin Stewart Brand laat zien hoe een gebouw door de tijd verandert onder invloed 

van nieuwe behoeften van haar bewoners. Christopher Alexander neemt in de architec-

tuur een bijzondere plaats in. Zijn patroontaal waarin hij grondpatronen van straten, 

pleinen, gebouwen, etc. heeft opgetekend en toegelicht, is indrukwekkend, maar bin-

nen de architectuur niet onomstreden. De notie van een patroontaal heeft echter veel 

weerklank gevonden buiten de architectuur als een manier om mechanismen en orde-

ningen systematisch te verzamelen en te beschrijven, bijvoorbeeld in de wereld van de 

informatica, met name in het object oriented programmeren (Florijn, 1996). 

De patroontaal is door Alexander (2002) verder gecomprimeerd tot de principes van 

‘levende structuren’ die we verderop toelichten. Vanuit deze principes is een verbinding 
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gelegd naar de ontwikkeling en evolutie van de curious mind (Stewart & Cohen, 1997). 

Daartoe wordt het begrip faseruimte (phase space) geïntroduceerd. De faseruimte is 

een abstracte ruimte en omvat alle mogelijke toestanden van een systeem, tevens de 

actuele. Het kan gezien worden als het medium dat zowel de activiteiten bij elkaar 

houdt en betekenis geeft, alsmede elke mogelijkheid tot ontwikkeling accommodeert. 

De faseruimte houdt het gebeuren bij elkaar, maar laat tevens alle ontwikkeling toe, 

inclusief de alternering van de faseruimte zelf. Ze is als het ware een schuilplaats die de 

veiligheid waarborgt, maar die tevens opgegeven dient te worden wil men het volle 

leven genieten. Aan het eind van deze paragraaf wordt de balans opgemaakt van de 

‘ruimtelijke verkenningen’ en wordt de waarde bepaald van het ruimtelijk perspectief 

voor dit onderzoek. 

3.5.2 Hoe gebouwen leren (Stewart Brand) 

In zijn boek How Buildings Learn beschrijft Stewart Brand (1994) hoe het leven van 

een gebouw pas begint bij de oplevering. Volgens Brand volgt de vorm niet de functie, 

maar ‘hervormt’ de functie en, omgekeerd, ‘hervormt’ de functie de vorm. Het leven 

van een gebouw is een continu proces van hervorming of aanpassing: het gebouw 

‘leert’. In navolging van de Britse architect Frank Duffy presenteert Brand een gelaagd 

model van gebouwen. Volgens Brand is elk gebouw opgebouwd uit zes lagen. Het ele-

ment tijd speelt een centrale rol in dit model: iedere laag heeft een eigen levensduur en 

kent een eigen dynamiek en ritme. Zo veranderen de plaats en de structuur van een 

gebouw aanzienlijk minder vaak dan de wijze waarop het huis wordt gebruikt en het 

meubilair dat zich erin bevindt. De lagen met een lage omloopsnelheid zorgen voor 

continuïteit en stabiliteit terwijl de snel veranderende lagen originaliteit en creativiteit 

inbrengen. 

Tabel 3.1 De gelaagdheid van een gebouw. Bron: Brand, 1994 

Laag Omschrijving Levensduur 

Site geografische gesitueerdheid, de locatie in een stad. 
kan langer meegaan dan 
het gebouw zelf 

Structure 
de fundering, waar het gebouw op rust en waardoor 
het wordt gekenmerkt (ruwbouw).  

30 tot 300 jaar 

Skin de buitenkant van een gebouw. 20 jaar 

Service 
alle dingen waardoor het gebouw functioneert: 
elektriciteit, telefoon, kabel, verwarming, etc. 

7 tot 15 jaar 

Space plan de indeling: muren, plafonds, vloeren, deuren, etc. 
afhankelijk van type ge-
bouw: 
3 tot 30 jaar 

Stuff 
meubels en alle andere spullen die relatief los staan 
van het gebouw 

dagen, maanden, jaren.  
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De gesitueerdheid en structuur van het gebouw domineren hierbij weliswaar, maar 

bepalen het karakter van het gebouw niet volledig. Eigenlijk beïnvloedt elke laag de 

daaropvolgende. Door de verschillende snelheden waarmee de zes lagen veranderen, 

ontstaan volgens Brand gebouwen op een dynamische manier. Bij een natuurlijke wij-

ze van ontwikkeling blijft het goede behouden en wordt het ‘niet meer passende’ ver-

vangen. 

Naar analogie van de lagen van een gebouw is het mogelijk naar sociale structuren 

te kijken. Coenders en Bood (2004) hebben dit gedaan voor communities of practice. 

Elke laag in het model van Brand is daarbij vertaald naar een laag in de community of 

practice. De ‘verankering’ (site) is het meest stabiele deel van een community of practi-

ce. Een community of practice ontstaat in een specifieke context en is niet zomaar los te 

maken van haar ontstaansgeschiedenis om elders voort te zetten. Het ‘sociale weefsel’ 

(structure), het netwerk van mensen en relaties, verfijnt zich steeds verder in de tijd, 

maar ondergaat ook veranderingen, bijvoorbeeld doordat er mensen vertrekken en er 

zich nieuwe aanmelden. De ‘identiteit’ van een community (skin) heeft te maken met 

de verbondenheid die mensen onderling voelen en met de zichtbaarheid van de com-

munity naar anderen. Om haar bestaansrecht te continueren en waar te maken, moet 

een community of practice zich doorlopend manifesteren. De ‘faciliteiten en middelen’ 

(service) omvatten alles wat de community ter beschikking staat, waaronder het reper-

toire aan werkmethoden en de communicatiemiddelen. Dit repertoire verbreedt zich 

met de ontwikkeling van de community of practice en staat in dienst van het leerproces. 

Het ‘actiepleidooi’ (space plan) omvat de bijdrage die de community of practice wil 

leveren in haar domein of haar context en wijzigt nogal eens, zeker in de startperiode. 

De ‘leeragenda’ (stuff), de lijst met vragen waarop de community of practice zich richt, 

verandert het meest frequent, soms zelfs gedurende bijeenkomsten van een communi-

ty of practice. 

Een community of practice heeft ook meer dan één ritme. De verankering is redelijk 

stabiel. Een community of practice ontstaat ergens en is niet plotseling los te maken 

van die ontstaansgeschiedenis en elders voort te zetten. Het sociale weefsel verfijnt zich 

eveneens steeds verder in de tijd, maar het ondergaat ook veranderingen, bijvoorbeeld 

door het vertrek van bepaalde mensen. De presentatie naar buiten behoeft permanent 

aandacht. Het bestaansrecht van een community of practice ligt meestal deels buiten de 

community of practice zelf. Een community of practice moet zich doorlopend manifes-

teren om haar bestaansrecht te continueren. De faciliteiten gaan mee met de tijd en 

staan in dienst van het proces. De leeragenda varieert veel sterker dan de planning van 

bijvoorbeeld een project. Een community of practice zal niet zomaar van thema veran-

deren, maar binnen een thema pakken de leden uiteenlopende vragen op die ze op de 

leeragenda plaatsen. 
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Het leren van een community of practice speelt zich zo beschouwd op meer lagen 

tegelijk af, met elk een eigen ritme. Maar Brand (1994) gaat nog een stapje verder door 

ook gebouwen van elkaar te laten leren. Dat moet natuurlijk niet letterlijk worden ge-

nomen. Brand beaamt dat bouwers ervaringen die zijn opgedaan met het ene gebouw 

laten doorwerken in een volgend bouwwerk. Die ervaringen over goed bouwen, hebben 

of hadden een regionaal karakter. De wijze van bouwen en de bekwaamheid waren 

regiogebonden en dat is terug te zien als we reizen van de ene regio naar een andere. 

De bouwkunst verandert mee. 

Hier ligt opnieuw een parallel met organisaties voor de hand. Organisaties verschil-

len in omvang, cultuur en structuur. Communities of practice (evenals andere sociale 

structuren) moeten daarmee omgaan en daarin een weg weten te vinden. Daarbij leren 

communities ook van elkaar doordat ervaringen door deelnemers worden meegeno-

men naar een volgende community waar ze deel van uit gaan maken. Het is heel goed 

mogelijk dat participeren sterk wordt bepaald door de mate waarin een deelnemer op 

de hoogte is van de bouwkunst in de betreffende organisatorische context. Deze ge-

dachtegang compliceert mogelijk de rol van de facilitator. Beschikt hij wel over vol-

doende contextspecifieke ‘bouwkennis’?  

Hierin ligt de verbinding met de patroontaal voor het bouwen, die overigens niet 

losgezien kan worden van de notie omtrent het doorgeven van ervaringskennis die tot 

uitdrukking komt in de notie dat gebouwen en straten op elkaar (gaan) lijken. Alexan-

der (1979) stelt dat er patronen aan levendige gebouwen, gebouwen die tijdloos zijn, 

ten grondslag liggen. Patronen die een uitdrukking zijn van humane building design. 

Patronen zijn wijdverspreid, gewoon en onopgemerkt (Brand, 1994). De patroontaal is 

mogelijk het geheim van de smid waar een ‘skilled facilitator’ over beschikt bij het 

bouwen en sleutelen aan sociale configuraties. Dergelijke configuraties ontstaan en 

bestaan door de participatie van ‘levende’ mensen. Het leven speelt zich af in sociale 

verbanden en daarmee is aandacht voor de levende structuur niet meer dan voor de 

hand liggend.  

3.5.3 Principes van levende structuren (Christopher Alexander) 

Het werk van Alexander (2002) ademt in alle opzichten een filosofie van de ruimte. 

Dit is een holistische filosofie waarin hij probeert de wijze van bouwen en de intrinsie-

ke structuur of ordening van het universum met elkaar te verbinden. Deze filosofie is 

samengevat in de vijftien principes van levende structuren (zie bijlage 1) en is in onder-

staande tabel gecomprimeerd tot vier hoofdlijnen voor levende structuren. Ruimte 

komt tot leven door een sterk centrum, duidelijke grenzen, natuurlijke herhaling en 

ritme, en een positieve op zichzelf staande invulling. Ruimte ontstaat als het ware 

doordat centra het geheel en de heelheid van de ruimte voortbrengen. Ruimte is voor 
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Alexander op verschillende schaalniveaus aanwezig. Alexander betoogt dat de heelheid 

niet louter een beeld is of een beleving, maar een reële structuur, een actueel iets in 

zichzelf. “What exactly then is wholeness? That is the crux of the matter. My answer is 

that the wholeness is not merely a way of focusing on the gestalt of a thing, but is 

instead a real structure, an actual “thing” in itself. Is a structure which exists in the 

world that includes what we intuitively perceive as the gestalt, the overview, the broad 

nature of a thing. It is the source of the coherence which exists in any part of the 

world.” (Alexander 2002, p. 90). De vijftien principes zijn van toepassing op gebou-

wen, maar ook op sociale settings.  

Tabel 3.2 Hoofdlijnen van levende structuren 

Hoofdlijn Toelichting 

Een sterk centrum Een sterk centrum markeert de ruimte. Je kunt er niet aan voorbij, 
het voelt goed, trekt de aandacht, etc. Een sterk centrum schept 
heelheid. 

Duidelijke grenzen Door grenzen wordt de aandacht gefocust. De begrenzing maakt 
van een ruimte een krachtenveld en maakt het tot een spannende 
ruimte. 

Natuurlijke herha-
ling en ritme 

Denk daarbij aan mozaïeken, patronen in tapijten, de golven van 
de oceaan, de schubben van een vis. Eén golf is niks, maar de 
continue golfslag geeft een gevoel van ritme en leven 

Positieve op zich-
zelf staande invul-
ling 

Vormloosheid, isolatie en betekenisloosheid zijn de tegenhangers 
van positieve ruimte. Eigenheid en aandacht voor verschillen ma-
ken een ruimte uniek en positief 

Voor Alexander is de heelheid als structuur aanwijsbaar aanwezig in de ruimte. Hij 

illustreert dat met schematische tekeningen en voorbeelden van gebouwen, onderdelen 

van gebouwen, locaties en situaties, alsmede mozaïeken, tapijten en dergelijke. Voor 

Alexander is de ruimte iets dat actueel wordt op een bepaalde locatie. Die actualiteit van 

de ruimte op een locatie heeft altijd te maken met zogenaamde centra. Een centrum is 

daarbij zowel deel als geheel. Het is een georganiseerde zone van ruimte, een verzame-

ling punten in de ruimte die vanwege een organisatie, vanwege een interne coherentie 

en omdat er een relatie is met de context, heelheid kan creëren en kan dragen. Centra 

zijn dus altijd de relatieve centra in de mate waarin ze gecentreerdheid voortbrengen. 

Het ingewikkelde van de filosofie van Alexander, hetgeen hij zelf ook toegeeft, is dat 

het een manier van kijken veronderstelt naar de werkelijkheid. Dat kijken heeft ertoe 

geleid dat het woord centrum veel centraler is komen te staan dan het geheel, maar dan 

wel gedefinieerd in termen van gecentreerdheid en heelheid. Daarbij gaan gecen-

treerdheid en heelheid samen, het zijn dimensies van de werkelijkheid die elkaar 

voortbrengen dan wel uitsluiten. Die dimensionering van de ruimte in een tweetal 
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kwaliteiten, gecentreerdheid en heelheid, maakt dat het een subtiel samenspel wordt. 

Alexander (2002) spreekt ook van de heelheid als de subtiele structuur of de subtiliteit 

van de centra. Centra worden geïnduceerd door de heelheid van een locatie, de omrin-

gende heelheid. De beweging in het denken van Alexander bestaat erin om die subtili-

teit als heel fundamenteel voor de ruimte te beschouwen. 

We onderhouden als mensen de centra in gebouwen, bijvoorbeeld een imposant 

plafond, omdat dat uitsraalt op de ruimte. Een dergelijk plafond wordt door Alexander 

als een centrum van ruimte en tevens als de heelheid voortbrengende ‘kracht’ van die 

ruimte gezien. Vertrekkend vanuit de heelheid en dat zien als een structuur, leidt tot 

een opvatting dat de heelheid tevens de onderdelen creëert. Er is sprake van een weder-

kerigheid tussen centra en heelheid. Vergelijk het met een rivier. De stroming van een 

rivier lijkt autonoom te zijn. Water stroomt immers naar de laagste plek. In werkelijk-

heid echter is de rivier een boeiend samenspel tussen water en bedding, aardlagen, 

bochten en objecten. De stroom vormt zich in en door dat samenspel. 

Een cruciale eigenschap van de heelheid is haar neutraliteit. Ze bestaat gewoonweg. 

Het boeiende van Alexander bestaat erin dat hij naar de werkelijkheid kijkt vanuit heel-

heid en niet de delen voorop stelt. Betrekken we dit op het leren dan ligt hier een paral-

lel met die theorieën die het collectief een belangrijke plaats toekennen (Dewey, 1926; 

Vygotsky, 1978; Lave and Wenger, 1991; Engeström et al., 1999) en het individuele 

leren inbedden in iets dat het individu overstijgt, bijvoorbeeld de maatschappij of de 

cultuur. Alexander roept op om niet de cognitieve kijk te hanteren bij het benaderen 

van de ruimte en te starten met de objecten waarvoor wij eenvoudig woorden vinden, 

zoals de weg, de boom, de fiets, enzovoorts, maar te focussen op datgene, verborgen of 

zichtbaar, wat een impact heeft op de wereld. Die impact komt tot uitdrukking in de 

aandacht en beweging die heelheid in mensen voorbrengt. 

Het simpele feit dat de heelheid bestaat als een neutrale structuur maakt het moge-

lijk om leven te definiëren als iets dat voortspruit en wordt voortgebracht door de heel-

heid. Het is die heelheid, de kwaliteit en de intensiteit ervan, die de intensiteit van 

leven bepaalt. Al met al is er in elke plaats altijd een onderliggende neutrale heelheid 

die werkt als de bron van leven. Voor Alexander is het daarom van belang die structuur 

van de heelheid te ontrafelen omdat het leven er zo door wordt bepaald. De theoretische 

noties van Alexander vormen een extra argument om de ruimte als factor in het leer-

proces verder te verkennen. In feite gaat het om een aantal met elkaar samenhangende 

argumenten: 

• Ruimte is een kwaliteit die meer of minder als levende structuur functioneert. 

Een levende structuur is een structuur die impact heeft en iets doet met men-

sen. Mensen kunnen letterlijk ziek worden van de ruimte (‘sick building’), maar 
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ze kunnen er ook de gelukkigste momenten beleven, rust vinden of anderen 

ontmoeten. 

• Levende structuren zijn gevoelig voor kleine veranderingen. Alexander (2002) 

toont dat aan met een experiment waarin hij studenten een patroon van een an-

tiek tapijt laat reproduceren. Het niet of inaccuraat reproduceren van de essen-

tiële centra verzwakt het geheel en daarmee de levende structuur. Daarmee 

betoogt Alexander tevens de importantie van de details voor het geheel. 

• Aan levende structuren liggen principes ten grondslag. Vanuit het oogpunt van 

facilitering is misschien nog het meest van belang dat Alexander vijftien fun-

damentele principes onderscheid waarmee heelheid en ‘leven’ in zeker opzicht 

maakbaar worden. Vanzelfsprekend kan dat niet in de vorm van een mechani-

sche toepassing van die regels. Door de principes zelf op te vatten als een leer-

proces kan facilitering gezien worden als een poging om steeds meer in dienst 

van heelheid te werken en daarmee de impact van de voortgebrachte structuur 

te vergroten. 

3.5.4 Faseruimte (Stewart & Cohen) 

Arnold Cornelis (1996) maakte ooit in een lezing over ‘De logica van het gevoel’ een 

vergelijking tussen cultuur en couveuse. De mensheid heeft volgens hem een enorme 

couveuse gebouwd omdat de mens eigenlijk een te vroeg geboren aap is. Bij de geboor-

te is de mens nog niet voldoende ontwikkeld om levensvatbaar te zijn (apen zijn dat 

wel). De mens heeft een couveuse nodig om te rijpen en die couveuse is de menselijke 

cultuur in al haar facetten. Het interessante is dat mensen die cultuur eerst creëren om 

haar vervolgens weer te gebruiken voor verdere ontwikkeling. Stewart & Cohen (1997) 

spreken in dit geval van extelligentie. Zij zien de mensheid als op weg naar een super-

cultuur, die ze vervolgens weer aanduiden als mensdom. Taal is één van de eerste stap-

pen in de ontwikkeling van cultuur c.q. extelligentie. 

Dit proces van met elkaar een soort van medium of ruimte creëren waarbinnen ver-

volgens weer nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, is een notie die in vele bewoordin-

gen voorkomt: design for evolution (Jantsch, 1975), stabiliteitslagen (Cornelis, 1998), 

stavolutie (Van Dinten, 2002), presencing (Senge, 2004), betekeniswolken (Homan, 

2006). Al deze constructen, hoe verschillend ook qua perspectief en niveau waarop ze 

insteken, hebben met elkaar gemeen dat ze het evolutionaire karakter van het mens-

dom of van menselijke activiteitensystemen benadrukken en het leren een plaats geven. 

Daarbij benadrukken ze vooral ook het belang van leren voor levende structuren ten 

behoeve van hun ontwikkeling en evolutie. 

Stewart en Cohen (1997) gaan ervan uit dat ons bewustzijn co-evolueert met de ex-

telligentie die we gezamenlijk gecreëerd hebben en continu creëren. Extelligentie is de 
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verzameling van geaccumuleerde kennis van generaties van intelligente wezens. Die 

verzameling is voortdurend aan verandering onderhevig en organiseert ‘zichzelf’ door 

ontelbare interacties tussen mensen. “As a result extelligence has become greater, more 

permanent, and far more capable than any individual intelligence. However, extelligen-

ce makes no sense without intellengences to interact with it: the two are ‘complicit’”. 

De extelligentie dat zijn wij. De compliciteit speelt zich af in de faseruimte. 

De term faseruimte komt uit de wereld van de fysica en de wiskunde. Het is een ab-

stracte weergave van alle mogelijke toestanden waarin een systeem zich kan bevinden. 

Stewart en Cohen, beide afkomstig uit de wereld van de exacte wetenschap, verbinden 

faseruimte met verandering in zich ontwikkelende systemen. Ze maken daarbij een 

onderscheid tussen twee typen veranderingen: verkenningen en explosies. Verkennin-

gen komen veel voor en gaan relatief traag. Verkenningen zorgen voor nieuwe ruimte. 

Explosies zijn zeer zeldzaam en veranderen de aard van de faseruimte. Bij explosies 

komen nieuwe ruimtes niet door verkenningen aan het licht, maar worden nieuwe 

ruimtes uitgevonden. Vergelijk het met het spelen van een strategiespel zoals bijvoor-

beeld War Craft op de PC. De speler ziet in eerste instantie maar een deel van de om-

geving. Beginnen met spelen houdt het verkennen van die omgeving in, waardoor die 

letterlijk zichtbaar wordt en waardoor bijvoorbeeld grondstoffen in beeld komen die de 

speler nodig heeft om een basis te bouwen. Door die basis kan de speler nog meer 

verkennen. Op een gegeven moment is de speler op het ‘level’ uitgespeeld. Alles is 

bereikt en een nieuw level komt op. De spelomgeving verandert. Er wordt nieuwe ruim-

te gecreëerd waar het spel weer verder gaat met nieuwe uitdagingen. De vergelijking 

gaat niet helemaal op natuurlijk, want de speler hoeft dat level niet zelf uit te vinden. 

Waar het echter om gaat is het gegeven dat elke succesvolle serie verkenningen uit-

eindelijk leidt tot een explosie, een alternering van de faseruimte. Dat lijkt tragisch, 

maar is vanuit evolutionair oogpunt noodzakelijk. Het geschetste model van de fase-

ruimte met haar verkenningen en explosies is een ontwerp of architectuur voor evolu-

tie. De route is niet te voorspellen, maar er kan wel gewerkt worden aan het beter 

worden in het spelen van het spel. Vanuit dit oogpunt is het spelen van strategiespellen 

wellicht een goede strategie als voorbereiding op leren in dynamische werkcontexten. 

Maar dit terzijde. 

3.5.5 De waarde van het ruimtelijk perspectief 

Het ruimtelijk perspectief is als het opzetten van een architectonische bril. Hoe is 

iets opgebouwd? Wat is het fundament? Welke subruimtes of niveaus kunnen worden 

onderscheiden? Dit soort vragen komen op als je naar het leren op zoek gaat zonder 

vooropgezet beeld, maar met een dergelijke architectonische bril, zonder norm over wat 

goed is of niet goed. Of een activiteit gepland is of zich op een natuurlijke, informele 



 theoretische verkenning 83 

 

wijze voltrekt, het leren kent een uniek verloop. In hoeverre is nu de architectuur van 

dat leren ook uniek? Op grond van bovenstaande verkenningen wordt aangenomen dat 

er onderliggende dimensies, patronen en principes te onderscheiden zijn.  

De notie van architectuur biedt de mogelijkheid om te denken in termen van op-

bouw, inkleuring én interactie. Maar de leerarchitectuur wordt mede door leren ont-

wikkeld. Op zoek gaan naar de leerarchitecturen in de praktijk is een zoektocht naar de 

co-evolutie van het leren en de ruimte waarbinnen dat leren plaatsvindt. Het levert een 

dynamische definitie op van leren als een proces dat vorm geeft aan een functie, maar 

tevens vorm krijgt door de functie. Dit maakt dat leren niet ontworpen kan worden. Er 

kan wel ontworpen worden in dienst van een dergelijk leerproces, rekening houdend 

met het hierboven genoemde ‘compliciete’ karakter. Leren wordt gekenmerkt door 

compliciteit, het is een proces van medeplichtigheid. Het actuele leren bepaalt mede 

het toekomstige leren. Wellicht is dat nog sterker uit te drukken door te stellen dat het 

actuele leren de toekomstige generatie verplicht tot een bepaald leren.  

Het is vanuit deze stelling dat ik geen enkele reden zie om nostalgisch te zijn wat 

betreft voorbije vormen van leren. Vroeger was het leren niet beter. Terugverlangen 

naar voorbije vormen komt voort uit het niet begrijpen van de samenhang tussen de 

actuele uitdagingen die spelen en de nieuwe ruimtes die daarvoor verkend dienen te 

worden. Er dient wel degelijk ‘nieuw leren’ te worden vormgegeven en nieuwe ruimte 

gemaakt te worden daarvoor. Dat is al eeuwen en eeuwen gebeurd. De overgang naar 

een kennissamenleving vraagt om het uitvinden van nieuwe ruimtes en het ontginnen 

van braakliggend terrein in een oneindige ruimte zoals de I-Space van Boisot. 

De waarde van leerarchitectuur als sensitizing concept is erin gelegen dat het die 

continue hervorming van de ruimte in zich sluit. Daarmee is het ook een interactionis-

tisch perspectief want die hervorming wordt door mensen en hun onderlinge interactie 

en coördinatie bepaald. Interessant gegeven is dat mensen hun ervaringen meenemen 

en inbrengen bij het bouwen aan nieuwe sociale configuraties. Leerarchitectuur is een 

duurzaam concept en gericht op het versterken of verbeteren van het leren in dienst 

van de betrokkenen zelf. Hier ligt een verbinding met het concept van de community of 

practice als plaats waar toekomst wordt geproduceerd door mensen (Lave 2006). Het 

bijzondere is dat mensen daartoe in staat zijn, want er gaat zoveel mis en we zitten 

elkaar zo vaak dwars. 

Het is interessant te onderzoeken of het ‘medeplichtige’ en toekomstproducerende 

karakter van leren begrepen en beïnvloed kan worden vanuit de notie leerarchitectuur. 

Daarvoor is het nodig nog enige opmerkingen te plaatsen over betekenisgeving. De 

architectuur van geluk heeft volgens De Boton te maken met de betekenis die wij geven 

aan een bouwwerk of een voorwerp. De inkleuring, de specifieke en unieke facetten van 

de architectuur, heeft daarop zeker invloed, maar het is de beweging van de gebruiker 
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die bepalend is. Het begrip affordance is ontwikkeld vanuit onderzoek naar waarne-

ming waarbij de waarneming wordt voorgesteld als een beweging naar de vorm toe om 

daarmee de betekenis ‘af te lezen’ of ‘te geven’. Gaver (1996) geeft aan dat betekenis 

wordt gedefinieerd in relatie tot de realiteit. De inkleuring kan dus niet worden afge-

dwongen, maar het is zeker geen voorstelling of beeld in het hoofd van mensen. Bete-

kenis staat tussen vorm en mens in als het ware. De architectuur van leren is een 

poging een architectuur van betekenisgeving op gang te brengen en te houden. Het 

werk van Alexander (2002) klinkt als een oproep om bij het ontwerpen uit te gaan van 

levende structuren als mogelijkheid én opgave.  

3.6 Reflectieve integratie: naar een T-0 van de leerarchitectuur 

De integratie van de voorgaande, theoretische uitwaaiering is gedaan door succes-

sievelijk de volgende vragen te stellen. Wat is de kern van het theoretisch fundament 

voor de leerarchitectuur? Waarmee is het te verbinden? Hoe kan het theoretisch fun-

dament worden gebruikt en toegepast? De vraag naar de kern draagt bij aan het streven 

naar vereenvoudiging en coherentie. Door vanuit het fundament vervolgens weer ge-

richt verbindingen te leggen met de literatuur wordt het verankerd in het veld van de 

lerende organisatie en de sociale theorie over leren. Het vooraf inschatten van toepas-

singsmogelijkheden scherpt het fundament verder aan wat betreft de beoogde gids-

functie. 

Leerarchitectuur als vorm van facilitering gaat uit van de plaats waar mensen leren 

en is erop gericht meer ruimte te bieden, terugkoppeling in te bouwen of in inspiratie-

bronnen te voorzien. Het maken van ruimte voor leren gaat in die optiek aan het eigen-

lijke leren en de leeropbrengsten vooraf, terwijl tegelijkertijd dat leren en haar 

opbrengsten die ruimte beïnvloeden. Het eerdere beeld van de spiegel als metafoor (zie 

paragraaf 1.4) geeft die wederkerigheid van acties in de werkelijkheid goed weer. Een 

spiegel weerkaatst elke beweging en verandering. Dit in tegenstelling tot de ijsbergme-

tafoor die symbool staat voor een verborgen werkelijkheid achter de wereld van de ver-

schijnselen. Het idee van leerarchitectuur is gebruik te maken van de karakteristieken 

van de spiegel, zoals het systeemdenken de metafoor van de ijsberg gebruikt door te 

stellen dat cognitieve afbeeldingen van ‘het systeem’ nodig zijn om de feiten die zich 

boven de oppervlakte tonen te kunnen begrijpen. 

3.6.1 De kern van het theoretisch fundament 

De verkenning van de literatuur heeft een palet aan benaderingen opgeleverd die al-

lemaal te maken hebben met leren, ruimte en menselijke activiteit. Indien de ruimte 

voor leren als uitgangspunt wordt genomen en vervolgens een denkbeeldige lasso 

wordt uitgeworpen over de literatuur met als doel de kern te pakken dan ontstaat -voor 
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mij- het onderstaande beeld. De vloeiende lijn is de lasso. Sommige benaderingen zijn 

gevangen en behoren tot de kern, andere benaderingen vormen een grensgeval of val-

len er net buiten. De indeling die aldus ontstaat is vooral bedoeld om de articulatie van 

T-0 te dienen. 

Natuurlijk is dit een momentopname en gaande het onderzoek is die lasso soms 

wat anders komen te liggen. De verkenning van aanvullende literatuur is daar debet 

aan. Toch is de kern redelijk stabiel gebleken. De kern van het theoretisch fundament 

bestaat uit de aanname dat alle handelen en leren gesitueerd is, daarmee een ruimtelij-

ke dimensie heeft. Die ruimte kan conceptueel of abstract zijn (bijvoorbeeld de I-

Space), een emotionele lading hebben (socializing Ba) of meer intermenselijk bepaald 

zijn (community of practice). Dat maakt voor het theoretische fundament als zodanig 

niet uit, want er is een onderliggende dynamiek waarop ze rust. 

 

Figuur 3.8 De lasso geworpen over de literatuur 

De menselijke interactie kenmerkt zich doordat ze zowel het oude continueert én 

tegelijkertijd niets bij het oude laat. Het fundament waar het ruimtebegrip in deze 

studie van uitgaat is de wisselwerking tussen constructie en deconstructie, het is een 

levende plaats waar voortdurend nieuwe vormen worden geschapen en oude verlaten.  
 

 

Figuur 3.9 Wisselwerking tussen constructie en deconstructie 
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De ruimte voor leren is een resultante van opbouwende (constructieve) en erode-

rende (deconstructieve) processen, hetgeen in figuur 3.9 is weergegeven als twee delen 

van cirkel. In de figuur gaat de notie van wisselwerking deels verloren, ook al vloeien 

beide processen in elkaar over. In een animatie weergegeven, zouden constructie en 

deconstructie voortdurend van plaats verwisselen, zoals bij wisselstroom het span-

ningsverschil tussen twee punten continu wisselt volgens een bepaalde frequentie. De 

constructieve en deconstructieve kant van menselijk handelen heeft niets met goed of 

fout te maken. De wisselwerking is grondleggend voor het handelen en schept ruimte. 

Het is de voeding voor een ‘sociale motor’ die in werking treedt zodra er mensen zijn 

die met elkaar communiceren of iets ondernemen. De wisselwerking heeft een effect 

op alles en alles heeft er invloed op. Dus alles wat mensen denken, voelen, willen en 

doen is onderhevig aan die wisselwerking en heeft er invloed op. Dat betekent dat ken-

nis, de individuele professional, de organisatie, teams, tools, enzovoort niet louter geï-

soleerd bestaan, maar ‘in wisselwerking zijn’.  

 

Figuur 3.10 Alles is ‘in wisselwerking’ 
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3.6.2 Verbinding met de literatuur: zeven stellingen en twee invalshoeken 

Uit de theorie komen een aantal noties over ruimte naar voren die in zekere zin met 

elkaar samenhangen of met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Het probleem 

dat zich daarbij voordoet is dat de drie perspectieven een eigen begrippenkader hebben 

en in feite verschillende wereldbeelden vertegenwoordigen. De verschillende benade-

ringen zijn als appels en peren. Ze kunnen vanuit een bepaalde optiek niet worden 

vergeleken, maar gezamenlijk passen ze wel in een fruitmand. De oogst van de theore-

tische verkenning bestaat in gecomprimeerde vorm uit de volgende stellingen: 

• De werking van een geheel bepaalt de karakteristieken van de delen (Nishida, 

Bertalanffy, Alexander). 

• Een geheel kan zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden (Schön, Stewart & 

Cohen, Forrester, Senge, Kim). 

• Heelheid wordt voortgebracht door een sterk centrum (Alexander, Oldewelt, 

Thrift). 

• Menselijke interactie genereert potentiële ruimte voor ontwikkeling (Check-

land, Botton, Cornelis). 

• Mensen zijn per definitie medeplichtig aan de ruimte waarin ze handelen 

(Nonaka & Takeuchi, Boisot, Vygotsky) 

• In de actuele ruimte wordt toekomst geproduceerd (Lave & Wenger, Checkland, 

Boisot). 

• Participatie is een beweging van de periferie naar het centrum (Lave & Wenger, 

Vygotsky, Thrift). 

In feite vormen deze stellingen de intellectuele puzzel waar het in dit onderzoek om 

gaat. Waar speelt leren zich af en hoe gaat het in z’n werk? Daarbij heb ik twee invals-

hoeken ingenomen. De eerste invalshoek, ‘ontdekken van patronen’, is gemotiveerd 

vanuit het systeem- en ruimtelijk perspectief en is gericht op het benoemen van regel-

matigheden en terugkerende aspecten die het levende karakter van de ruimte beïnvloe-

den of een bepaald soort effect erop hebben. De tweede invalshoek, ‘duiden van 

interactie’, is gericht op het begrijpen wat er in de interactie gebeurt en het intervenië-

ren in de processen van samen werken en leren. Beide invalshoeken vullen elkaar aan 

en leveren inzichten op over wat zich afspeelt in de sociale ruimte. 

De wisselwerking constructie-deconstructie wordt altijd begeleid door een proces 

van betekenisgeving. Betekenisgeving heeft de aard van een onderhandelingsproces 

(negotiation of meaning). Wenger (1998, p. 54): “From this perspective, meaning is 

always the product of its negotiation, by which I mean that it exists in this process of 

negotiation. Meaning exits neither in us, nor in the World, but in the dynamic relation 

of living in the World.” Het is echter tevens een reëel proces in die zin dat het effecten 

voortbrengt en dus inkleuringen. Met Cornelis (1998) beschouw ik dit als een proces 
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van communicatieve zelfsturing, die in de opkomende kennissamenleving substantieel 

belangrijker is dan de sturing als regelsysteem en waarbij gevoel een even belangrijke 

rol speelt als verstand. 

Het geheel van hoe mensen onderhandelen over betekenissen en omgaan met bete-

kenissen en de effecten van hun handelen wordt in deze studie beschouwd als leerpro-

ces. De twee globale invalshoeken zijn pogingen dat leerproces te volgen, te begrijpen 

en soms te beïnvloeden in een bepaalde richting. De nadruk die door Alexander wordt 

gelegd op heelheid, sluit aan bij het totaliteitsbeginsel van Oldewelt (1945) en krijgt in 

het systeemdenken een concrete vertaling, namelijk dat elk systeem kenmerken ver-

toont van het systeem of de systemen waarvan het onderdeel is of mee in verbinding 

staat. Dit impliceert dat de ruimte ondeelbaar is, maar wel op verschillende schaal- of 

aggregatieniveaus benaderd kan worden. Vanwege die heelheid, totaliteit en ondeel-

baarheid van de sociale ruimte, hangen leerprocessen qua inhoud ook ergens samen. 

Het individuele leren van een professional in een organisatie hangt samen met het 

team en de organisatie waarin hij functioneert. 

De aanname dat leerprocessen de principes van levende systemen volgen, stelt het 

probleem van Kim (1994) omtrent de verbinding tussen individueel leren en leren op 

organisatieniveau in een ander licht. In plaats van de idee dat er een conceptuele ver-

binding via mentale modellen gemaakt moet worden, is er de constatering dat er wel-

licht iets niet wordt doorgegeven tussen die niveaus, terwijl op die niveaus dezelfde 

leerprocessen aan de orde zijn. Het doet zich alleen anders voor. De aanname van dit 

proefschrift is dat leren op organisatieniveau niet om wezenlijk andere inhouden of 

doelen gaat dan op het niveau van het individu of het team. De inkleuringen van de 

sociale ruimte die het leren voortbrengen zijn immers in de totaliteit of het hele sys-

teem aanwezig. Het zijn eerder de veelheid aan inkleuringen en de interferentie die het 

zicht erop bemoeilijken. 

3.6.3 Toepassing: strategisch leren op lokaal niveau 

T-0 vervult een gidsfunctie voor dit promotieonderzoek naar leren in de praktijk en 

de daarmee samenhangende modelbouw. T-0 vormt het startpunt van de ontwikkeling 

van een praktijktheorie die is bedoeld om leerarchitectuur, als praktijk van ontwerpen 

en faciliteren, te beschrijven. Een eis die aan een dergelijke praktijktheorie mag worden 

gesteld is dat zij een ondersteuning biedt voor het strategisch leren op lokaal niveau. In 

dit onderzoek staat het collectief, een team of netwerk van professionals, centraal. Leer-

architectuur sluit aan op dat niveau en dient een kader en instrumentarium te bieden 

om het leren te versterken. Strategisch leren wil zeggen, leren dat bijdraagt aan de 

functie of beweging van het geheel. In organisaties dient leren bij te dragen aan de 

strategische doelstellingen van een organisatie of sector. 
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Dibella’s pleidooi voor meer aandacht voor het unieke leervermogen van een orga-

nisatie is een leidend motief geworden. De leerarchitectuur als sensitizing concept en 

de ontwikkelingsruimte als kernonderdeel van de praktijktheorie zijn bedoeld om dat 

vermogen tot leren vanuit een ruimtelijk perspectief te beschrijven. De eis om bij te 

dragen aan strategisch leren op lokaal niveau is direct te verbinden met het werk van 

Argyris & Schön (1986). Het onderscheid in twee typen organisaties (model 1 en model 

2) komt ook in deze studie aan de orde. De ontwikkelingsruimte vraagt om een bepaald 

type leren om daadwerkelijk effectief te zijn, dat wil zeggen leidend tot verbetering van 

een situatie of tot nieuwe producten en diensten of nieuwe werkprocessen. Effectief 

leren draagt direct bij aan de praktijk. 

Ontwerpen voor leren is te beschouwen als dilemmatische activiteit. De door Wen-

ger aangereikte dimensies van de ontwerpruimte zijn terug te voeren op de wisselwer-

king in de sociale ruimte tussen constructie en deconstructie zoals die hierboven is 

voorgesteld. Dat roept het beeld op van een ontwikkelingsruimte waar van alle kanten 

aan getrokken en geduwd wordt. Dat trekken en duwen is verbonden en wordt voortge-

bracht door de verschillende belangen die spelen en die een mix opleveren van geplan-

de en spontane activiteiten, formele en informele relaties, successen en 

teleurstellingen. Dit leidt tot een permanente druk en spanning op de ontwikkelings-

ruimte (zie figuur 3.11). 
 

 

Figuur 3.11 De Ontwikkelingsruimte onder druk 
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aan de orde. De acteur bereidt zich optimaal voor op zijn rol, maar dat elimineert de 

spanning niet. Dat zou ook niet goed zijn, want het is die gevoelde spanning die maakt 

dat hij in de juiste houding het podium opgaat. Een houding die ervan uitgaat dat elke 
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de voorstelling kan de voorstelling (opnieuw) slagen. De inspanning bestaat erin die 

spanning te zoeken en vast te houden, wetende dat die voor het welslagen van de voor-

stelling belangrijk is. Elke voorstelling leidt ertoe dat de acteur bepaald gedrag opnieuw 

bekijkt en aanpast. Hij deconstrueert zijn eigen spel (en dat van anderen) om tot nieuw 

spel te komen. 

Menselijke systemen zijn complexe systemen waarin het leven, volgens Alexander, 

doorslaggevender is dan de functie. Dat geldt ook voor activiteitensystemen die als 

werksituaties worden aangemerkt en waaruit professionele praktijken zijn opgebouwd. 

Engeström (1987) benadrukt de ‘levende beweging’ die wegvoert van het bestaande. 

Lave & Wenger (1991) verwijzen naar het gegrond zijn van leren in de situatie, als een 

integraal onderdeel van de sociale praktijk in de wereld waarin men leeft. Werksituaties 

zijn weliswaar functioneel en professionals hebben een taak uit te voeren. Echter, die 

taken en functies zijn niet statisch en in het licht van complexe vraagstukken waarmee 

professionals worden geconfronteerd ook niet louter mechanistisch op te vatten. Waar 

Alexander op duidt is het gegeven dat de mechanistische ordening ten behoeve van de 

functie als zodanig geen leven voortbrengt. De vormgeving van de ontwikkelingsruimte 

zoekt naar principes en interventies die aansluiten bij het intrinsiek levende karakter 

van werksituaties. 

De leerarchitectuur beoogt het bevorderen van levende en lerende structuren in 

praktijken van handelen. Achterliggende gedachte is dat een collectief, als levende en 

lerende structuur, complexere vraagstukken beter aankan en daarmee ook functioneler 

én strategischer kan bijdragen aan organisaties, werkvelden of maatschappelijke uitda-

gingen. Mensen spelen in die levende structuren de doorslaggevende rol. Zij kunnen 

door hun wijze van participeren de ‘centra’ zijn die ‘heelheid’ voortbrengen. In die 

totaliteit is het mogelijk werk te doen dat de taak overstijgt. Mensen worden producen-

ten van organisatieleren (Argyris in Crossan 2003). Het vergt, om met Oldewelt (1945) 

te spreken, een ‘heroveren’ van oorspronkelijkheid op de geformaliseerde organisatie 

waardoor de werksituaties zelf onder druk komen te staan en mensen tot bewegen 

worden uitgedaagd. Het gaat in die zin altijd om co-produceren van de toekomst. In die 

totaliteit kan volgens Alexander elk detail bepalend zijn. Dat kwam ook in bovenstaand 

voorbeeld van de acteur aan de orde. Want bij het deconstrueren van het eigen spel, 

ging het om zaken die de buitenstaander vaak niet opmerkt, maar die doorslaggevend 

zijn in het creëren van de ‘nieuwe’ voorstelling vanuit een levende spanning. 

De vraag naar de relatie tussen ruimte en leren heeft door de theoretische verken-

ning veel noties, stellingen en nieuwe beelden opgeleverd. De ruimte is gedefinieerd 

als sociale ruimte die gemaakt wordt door mensen vanuit een wisselwerking tussen 

constructie en deconstructie, twee fundamentele processen waar alles en iedereen aan 

onderhevig is, maar die bovenal leiden tot ‘nieuwe voorstellingen’ op de plaats van 
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handeling. De theoretische verkenning is hiermee niet afgerond, maar loopt door tij-

dens het empirisch onderzoek. Het onderzoek is gestart door naar de plaats van hande-

ling, zijnde werksituaties, te gaan om het leren aldaar te volgen, de relatie met de 

sociale ruimte te ontrafelen in dimensies om mogelijk nieuwe vormen van facilitering 

daarop te enten. 
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Casus 1 Casus 1 Casus 1 Casus 1 BeginnendeBeginnendeBeginnendeBeginnende ontwerpers ontwerpers ontwerpers ontwerpers    

Dit eerste onderzoek naar participatie in de sociale praktijk is uitgevoerd onder een 

vijftal beginnende ontwerpers van ‘user interfaces’ van informatiesystemen. Deze ont-

werpers zijn op dat moment allen in dienst van een ontwerpbureau waar ongeveer 

vijftig andere ontwerpers werken en daarnaast ook ontwikkelaars van informatiesyste-

men en schrijvers van online gebruikersdocumentatie. De vijf ontwerpers werken op 

projectbasis bij verschillende klanten. 

De achtergrond van de ontwerpers varieert van cognitieve ergonomie, psychologie 

en/of industrieel ontwerpen. Aan deze ontwerpers is gevraagd om wekelijks een of 

meer significante leerervaringen te rapporteren. Dit doen ze per e-mail gedurende een 

halfjaar. De gerapporteerde leerervaringen zijn geanonimiseerd opgeslagen in een 

database. Deelnemers kregen een herinnering met een verzoek om alsnog een signifi-

cante leerervaring te rapporteren als niets van zich hadden laten horen. 

 



 

 

4444 PartiPartiPartiParticiperen in de sociale praktijkciperen in de sociale praktijkciperen in de sociale praktijkciperen in de sociale praktijk    

4.1 Introductie 

Deze casus is ontstaan op het moment dat ik als HRD-manager de opdracht had ‘de 

lerende organisatie’ binnen het ontwerpbureau mee vorm te geven. Er is dan al een en 

ander opgezet, zoals een persoonsgebonden opleidingsbudget, het werken met per-

soonlijke ontwikkelingsplannen, een systeem van collegiale coaching en een serie be-

wustwordingsworkshops over leren voor alle medewerkers, gericht op het versterken 

van het leerklimaat. Daarnaast worden uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd in de 

vorm ‘special interest groups’ rond bepaalde vakinhoudelijke thema’s. 

Veel medewerkers werken bij klanten en zien hun collega’s soms weken niet. In 

mijn rol als coach en adviseur op het gebied van professionaliseren had ik soms het 

gevoel onvoldoende weet te hebben van wat er echt speelde bij collega’s in hun werk, 

ondanks het feit dat ik bekend was met het werkveld en de situatie van veel klanten. Ik 

kon niet goed inschatten of het aanbod op leergebied wel echt aansloot bij de leerbe-

hoeften. Ik ben op een gegeven moment erg nieuwsgierig geworden naar wat met na-

me jonge professionals doen in de praktijk, hoe ze zich ontwikkelen, hoe ze erover 

praten, enzovoort. Voelen ze zich eigenaar over hun professionele ontwikkeling? Deze 

eerste casus is enerzijds een middel geweest om leerbehoeften in kaart te brengen en 

anderzijds om te peilen of in hun praten over leren ruimtelijke metaforen zijn op te 

tekenen. 

De eerste opgave van dit onderzoek betreft het ontleden van de participatie in de so-

ciale praktijk in termen van ruimte en tijd, hierna aangeduid als participatiemetafoor. 

Het is een vooronderzoek, klein van opzet en bedoeld om die participatiemetafoor te 

operationaliseren. Een voorstudie zoals een schilder die maakt van een landschap of 

een portret. Dergelijke voorstudies zijn bedoeld om iets te begrijpen, om perspectief-

keuzes te maken en om te bepalen wat wordt uitvergroot. Hier gaat het om de volgende 

vragen: Hoe participeren (jonge) professionals in de dagelijkse werkpraktijk? Hoe ma-

ken ze vorderingen op hun weg naar professionele bekwaamheid? Hoe gaan ze daarbij 

om met hun omgeving? Kortom, hoe vindt dit alles plaats?  

4.1.1 Vraagstelling 

Hoe drukken mensen zich uit als ze praten over hun werk en in het bijzonder over 

hun leerervaringen daarbij? Waarom praten ze er op die manier over? Verraadt die 

manier van praten iets over hun opvattingen van hoe leren in de praktijk plaatsvindt? 

Dergelijke vragen zijn allemaal relevant, maar dit onderzoek begint eigenlijk met luis-
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teren naar hoe mensen praten over hun werk. Een manager zegt bijvoorbeeld tegen 

zijn teamleider: 

Zorg ervoor dat dit probleem binnen vijf minuten landt in het team. 

De bedoeling van de manager is duidelijk. Er is een probleem en dat moet zo snel 

mogelijk worden opgelost door de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Zijn 

directe aanspreekpunt is de teamleider. Die krijgt de boodschap dus klip en klaar. Maar 

deze uitspraak bevat meer informatie. Die extra informatie schuilt in het woord landen. 

Hoe kan een probleem landen? Landen doe je op de grond. Het is een beweging van 

boven naar beneden. Het team wordt hier voorgesteld als een geschikte landingsplaats. 

Het probleem wordt voorgesteld als een object dat zich verplaatst door de ruimte en in 

het team op zijn plek valt. Deze alledaagse uitspraak van deze manager bevat een ruim-

telijke metafoor. De term ‘metafoor’ is in dit verband ontleend aan het werk van Lakoff 

& Johnson (1980) en komt aan de orde in de volgende paragraaf. 

Nog een voorbeeld. Een jonge ontwerper wordt gevraagd wat hij heeft geleerd in een 

project. Zijn antwoord luidt: 

Ik heb geleerd dat ik nog lang niet zover ben en ik vraag me af of ik ooit mijn doel 

bereik. 

De jonge ontwerper in kwestie heeft een zware rol in dit project. Hij moet niet al-

leen ontwerpen opleveren, maar ook veel afstemmen met andere disciplines en lei-

dinggevenden, kortom hij moet veel samenwerken. Aan zijn technische 

ontwerpkwaliteiten wordt niet getwijfeld. Het gaat hier echter niet om wat de ontwerper 

niet lukt, maar over de manier waarop hij dat uitdrukt. ‘Nog niet zover zijn’ en ‘het doel 

niet bereiken’ suggereren dat de ontwerper nog een afstand voor zich ziet. Hij ervaart 

dat hij nog een weg te gaan heeft. Hoe concreet dienen we dit ‘gaan van een weg’ op te 

vatten in relatie tot leren? 

Eén zwaluw maakt nog geen lente. Maar er is meer. Iedereen kent uitspraken waar-

in een ruimtelijke metafoor schuilt:  

• Ik heb me onvoldoende verdiept in de situatie.  

• We zijn pas halverwege.  

• Je moet afstand nemen om het goed te kunnen zien.  

• Het is een kunst om het in het middelpunt van de aandacht te krijgen.  

• De dingen eerst maar eens op een rijtje zetten.  

Het gebruik van ruimtelijke termen lijkt zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij 

stilstaan. Maar niet alleen de connotatie van ruimte klinkt door de taal heen. Ook noties 

van tijd spelen een rol, zoals blijkt uit de volgende uitspraken:  

• Als je er maar op een goed moment mee komt.  

• Een uurtje apart gaan zitten is blijkbaar al genoeg.  

• Ik raad je aan dat verslag direct na het overleg uit te werken.  
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Aanleiding genoeg om een eerste onderzoek te starten naar de metafoor van ruimte 

en tijd in de manier waarop mensen hun leerervaringen verwoorden. Dit onderzoek is 

tevens ingegeven vanuit de behoefte om professionals in de praktijk te ondersteunen in 

hun leerproces. Beginnende professionals vinden het vaak moeilijk hun rol goed in te 

vullen, hun identiteit vorm te geven, of een bepaalde focus in hun werk te bepalen. 

Sommigen praten hierover met collega’s en komen op die manier vaak wel verder. 

Anderen willen graag aanvullende opleidingen of cursussen volgen. Het is de taak van 

een HRD-manager om passende leerarrangementen voor te stellen. Het is echter niet 

altijd even gemakkelijk een aanbod te vinden dat is toegespitst op specifieke leervragen.  

Kennis en vaardigheden die zijn verworven in opleidingen en cursussen maken van 

iemand nog geen professional. Hiervoor geldt nog een vitale conditie die niet los kan 

worden gezien van de praktijk. Een professional worden voltrekt zich in de praktijk, 

letterlijk in ruimte en tijd! Die ontwikkeling vindt plaats in het werk en in de samen-

werking met anderen. De deelvraag die centraal staat in deze casus luidt:  

Uit welke dimensies bestaat de participatiemetafoor en hoe functioneren deze di-

mensies voor (aankomende) professionals wat betreft hun participatie in de sociale 

praktijk? 

4.2 Onderzoeksontwerp 

Er zijn vijf jonge ontwerpers in deze casus betrokken. De achtergrond van de ont-

werpers varieert van cognitieve ergonomie, psychologie en industrieel ontwerpen. Ze 

beschikken over een werkervaring variërend van twee tot vijf jaar. Ze werken fulltime. 

Variatie in achtergrond en werkervaring waren criteria bij het benaderen van de ont-

werpers voor dit onderzoeker. Aan deze ontwerpers is gevraagd om wekelijks een of 

meer significante leerervaringen te rapporteren. Significant is in deze casus een subjec-

tief begrip en wordt door de deelnemende onderzoekers zelf bepaald. Het toesturen van 

de leerervaring gebeurt per e-mail gedurende een halfjaar. De gerapporteerde leererva-

ringen zijn geanonimiseerd opgeslagen in een database (zie ook tabel 2.1). Alle deel-

nemers kregen wekelijks een herinnering met een herhaald verzoek om een 

leerervaring te rapporteren. 

De deelnemers rapporteren over hun leerervaringen volgens een vaste structuur, die 

door alle ontwerpers is gehanteerd. Elke leerervaring is als volgt gedocumenteerd: 

• Beschrijving: korte aanduiding van de kern van de leerervaring. 

• Situatie: beschrijving van de context waarin de leerervaring is opgedaan. 

• Leerpunten: puntsgewijze samenvatting van wat er is geleerd. 

Uit de database met leerervaringen zijn vervolgens zinnen geselecteerd waarin de 

respondent zich ruimtelijk uitdrukt. Voorbeeld: 
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‘De workshop was bedoeld voor mensen zonder cognitief-ergonomische achter-

grond. Het was leerzaam om te horen hoe bijvoorbeeld technische schrijvers tegen 

problemen aanlopen die opgelost zouden kunnen worden als het te beschrijven sys-

teem tijdens de ontwikkeling meer ‘user centered’ was ontworpen.’ 

Uit deze tekst komt naar voren dat de respondent ervan uitgaat dat mensen tegen 

problemen kunnen aanlopen. Wat dit aanlopen tegen precies inhoudt, is niet verder 

geanalyseerd. Het doel is namelijk niet de taal te onderzoeken, maar de participatie in 

de sociale praktijk. 

Wel is op basis van de lijst met zinnen een eerste categorisering van de leerervarin-

gen gemaakt. Er is gekeken welke zinnen bij elkaar horen en op grond daarvan zijn er 

drie clusters ontstaan. Deze drie clusters worden in dit hoofdstuk gepresenteerd als dé 

drie concepten van de participatiemetafoor. 

4.3 Aanvullende theorie 

4.3.1 De rol van metaforen (Lakoff & Johnson) 

Hoewel we daar niet vaak bij stilstaan, spelen metaforen een grote rol in ons leven. 

Metaforen beïnvloeden ons functioneren, de manier waarop we ervaringen conceptua-

liseren en erover praten (Lakoff & Johnson, 1980). De menselijke ervaring is rijk en 

onbeperkt. Hoe we iets aanpakken, hoe we iets beleven en hoe we erover praten, kan op 

oneindig veel manieren. Metaforen helpen ons die rijkdom, die veelheid aan mogelijk-

heden op bepaalde manieren in te kleuren, te structureren. Lakoff & Johnson geven 

daarvan tal van voorbeelden. Het vaak gehoorde ‘time is money’ is meer dan volkswijs-

heid. Het is een metaforisch concept dat ons denken over tijd mede weerspiegelt. Dat 

wordt geïllustreerd door uitspraken als (vrij naar Lakoff & Johnson): 

• Je verspilt mijn tijd. 

• Deze uitvinding bespaart je uren werk. 

• Die tijd kan ik je niet geven. 

• Hoe kom jij je uren door? 

• Die lekke band kostte me uren. 

• Ik heb veel tijd in haar geïnvesteerd. 

• Ik zie er het nut niet van in om daar tijd aan te besteden. 

• Je tijd raakt op. 

• Je dient je tijd te budgetteren. 

• Hou nog wat tijd over voor een partijtje tafeltennis. 

‘Time is money’ is niet de enige metafoor van tijd die ons denken beïnvloedt. Ande-

re metaforische concepten van tijd zijn: ‘tijd is een middel’ en ‘tijd is een waardevol 
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iets’. Als tijd als een waardevol iets wordt opgevat, kun je tijd verliezen, ben je er dank-

baar voor als je tijd hebt of krijgt, kun je tijd schenken, enzovoort. 

4.3.2 De participatiemetafoor (Sfard) 

In dit hoofdstuk is een eerste analyse gedaan van de karakteristieken van de partici-

patiemetafoor zoals ingebracht door Sfard (1998). De participatiemetafoor is geen me-

taforisch concept in termen van Lakoff & Johnson, maar een verzamelbegrip van 

leertheorieën waarin leren wordt gezien als een proces van participeren in uiteenlopen-

de menselijke activiteitensystemen. In deze leertheorieën spelen gemeenschappen en 

sociale interactie een belangrijke rol. De participatiemetafoor staat tegenover de acquisi-

tiemetafoor. Deze laatste is een verzameling leertheorieën waarin de nadruk ligt op de 

individuele verwerving van kennis en vaardigheden. 

Tabel 4.1 Twee grondmetaforen van leren. Bron: Sfard, 1998 

Acquisitiemetafoor  Participatiemetafoor 

individuele verrijking doel van leren vormen van een gemeenschap 

opnemen en verwerken van 
informatie 

leren 
deelnemen en actief meedoen in 
de praktijk 

ontvanger van kennis, toe-
hoorder, repliceerder 

leerling beginnende deelnemer, gezel 

leverancier van kennis, repeti-
tor, moderator 

docent 
deskundige participant, bewaker 
van praktijk/gesprek 

eigenschap, feit, bezit kennisconcept 
gemeenschappelijk aspect van de 
praktijk/gesprek/activiteit 

kennis hebben, bezitten weten 
erbij horen, deelnemen, communi-
ceren 

 

De acquisitiemetafoor heeft lange tijd de theorievorming over leren en de visie op 

lesgeven gedomineerd. De aandacht ging daarbij voornamelijk uit naar de wijze waarop 

individuen kennis verwerven. In de afgelopen decennia wint de ‘nieuwe’ participatie-

metafoor steeds sneller terrein op de ‘traditionele’ acquisitiemetafoor. Vooral in het 

onderwijs is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar, getuige de sterke groei van leerbe-

naderingen als project- en probleemgestuurd leren, samenwerkend leren en ‘peer edu-

cation’ (Dillenbourg, 1999; Senge, 2000). Het illustreert de groeiende interesse voor 

een bredere opvatting over leren die kennis minder eng opvat. Overigens waarschuwt 

Sfard (1998) om niet eenzijdig voor één van beide metaforen te kiezen en beargumen-

teert zij dat acquisitie en participatie, individueel en sociaal leren elkaar wederzijds 

versterken. 
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De term participatiemetafoor is gekozen vanwege de betekenis die hiermee wordt 

toegekend aan participatie en sociale interactie in de dagelijks praktijk van het leren. 

Participeren betekent deelnemen. Het Franse ‘participation’ drukt echter beter uit waar 

het om gaat: een aandeel hebben in iets. Onder participeren wordt in dit onderzoek 

verstaan: actief deelnemen in een praktijk teneinde in die praktijk iets te doen, die prak-

tijk te beïnvloeden of om iets voor elkaar te krijgen. Participatie is een menselijke activi-

teit en is wezenlijk om menselijke activiteitensystemen en praktijken tot stand te 

brengen en in stand te houden. 

Menselijke activiteit is altijd ergens gesitueerd. Lave & Wenger (1991) beschouwen 

de notie van situated learning als een brug tussen twee gezichtspunten. Het gezichts-

punt waarin cognitieve processen (en als zodanig leren) primair staan en het gezichts-

punt waarin de sociale praktijk voorop staat (en leren is dan een van de karakteristieken 

van de praktijk). Op basis van dit onderscheid geven ze vervolgens aan dat leren niet te 

lokaliseren is als een subproces in de praktijk, maar een integraal onderdeel is van de 

generatieve sociale praktijk van alledag. De notie van situated learning is in dat opzicht 

een verbindingsconcept tussen de acquisitie- en participatiemetafoor.  

Lave & Wenger benoemen ook de complicatie van deze zienswijze voor verder on-

derzoek. De opdracht die zij zichzelf hebben gesteld, is om een specifiek analytische 

benadering van leren uit te werken vanuit het gezichtspunt waarin de sociale praktijk 

vooropstaat. Legitemate peripheral participation wordt voorgesteld als een manier om 

te beschrijven hoe mensen in een sociale praktijk deelnemen en betrokken zijn. In het 

volgende hoofdstuk wordt daar verder op ingegaan. 

Ook in het onderzoek naar de participatiemetafoor van leren - de casus in dit hoofd-

stuk - staat de sociale praktijk voorop. Het generatieve karakter is daarbij een eerste 

aandachtspunt. De sociale praktijk is niet een statisch gebeuren, maar een dynamisch 

iets. In de praktijk gebeuren voortdurend dingen: er doet zich iets voor, er verandert 

iets, enzovoort. De sociale praktijk is ‘on going’ en daarmee een complex geheel dat het 

karakter heeft van een continu, opkomend gebeuren. De praktijk ontstaat of vernieuwt 

zich voortdurend in ruimte en tijd. 

4.3.3 Thrift: nieuw vocabulaire rond ruimte en tijd met drie karakteristieken 

Volgens Thrift (2001) is er een nieuw vocabulaire aan het ontstaan rond de begrip-

pen van ruimte en tijd. Daarbij is ook het grondbegrip van ruimte en tijd in het geding. 

Thrift neemt aan dat ruimte en tijd zelf opkomend zijn en gecreëerd worden. Dit in 

tegenstelling tot de zienswijze dat ruimte en tijd categorieën zijn die ten grondslag 

liggen aan ons denken (zie vorig hoofdstuk). Vaak worden ruimte en tijd als onproble-

matisch opgevat als fysieke ruimte en klokkentijd. In het mechanistische denken wor-

den fysieke ruimte en klokkentijd opgevat als grootheden die dienen om te worden 
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opgevuld. Organisaties zijn in dit perspectief constellaties van eenheden die in een 

keten geplaatst zo optimaal mogelijk een primair proces uitvoeren. Denkend vanuit 

efficiëntie is vrije ruimte en vrije tijd een vorm van verspilling, van onbenut laten wat 

benut kan worden. Thrift gaat er echter vanuit dat ruimte en tijd zelf onderdeel zijn van 

het creatieproces dat praktijk heet. Hij destilleert drie karakteristieken uit het nieuwe 

vocabulaire rond de begrippen ruimte en tijd.  

Karakteristiek 1: Vervagende grenzen 

De eerste karakteristiek is de toenemende transparantie en de notie van ‘zich ope-

nen’. Vooral door de informatie- en communicatietechnologie worden de (fysieke) 

grenzen van sociale verbanden (huishoudens, organisaties) doorbroken. Communicatie 

is ingebed in alle aspecten van het dagelijks leven en mensen ontvangen continu beel-

den van buiten. Voor organisaties betekent dit dat mensen in verschillende werelden 

leven én werken. In internationaal opererende contexten zijn mensen zich bewust van 

tijdzones en vinden ze nieuwe manieren van samenwerken uit. Grote ondernemingen 

creëren vaak bewust ruimte door de organisatie te verplatten en mensen de mogelijk-

heid te geven flexibele werkverbanden aan te gaan.  

Karakteristiek 2: Verdieping door aanwezigheid 

Als tweede karakteristiek van het nieuwe vocabulaire noemt Thrift de toenemende 

aandacht voor het moment en de notie van tussenruimtes. Deze karakteristiek heeft 

enerzijds betrekking op de technische vooruitgang in het manipuleren van steeds klei-

nere eenheden van tijd. Anderzijds worden de beleving van het moment en het aanwe-

zig zijn steeds belangrijker (zie ook Rosch, 1999). Covey (1994, p. 314) beschrijft in 

relatie tot de tussenruimte de volgende persoonlijke ervaring:  

Though I had been nurtured in the philosophy of self-determinism, the way the idea 

was phrased – “a gap between stimulus and response” - hit me with fresh, almost 

unbelievable force. It was almost like “knowing it for the first time”, like an inward 

revolution, “an idea whose time had come”. 

Vervolgens gaat Covey in op het belang van die gap of tussenruimte voor verdie-

ping. Recentelijk is de term ‘presencing’ geïntroduceerd als een methodiek voor orga-

nisatieleren, waarin verdieping centraal staat (Senge et al. 2004). Doordat de reflectie 

zich verdiept, wordt de ervaring opnieuw gekaderd in het moment en wordt daarmee 

een moment van regenereren. Dat moment is op te vatten als tussenruimte tussen 

verleden en toekomst. Een dergelijk proces van regenereren gaat voorbij aan het cogni-

tieve herformuleren of hermodelleren van een probleem of vraagstuk. Het komt erop 

aan om het moment te benutten. Mensen komen echt tot een nieuw inzicht door hun 

aanwezigheid in het heden. Het is evident dat ‘aanwezigheid’ hierbij als kwaliteit dient 

te worden opgevat. 
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Karakteristiek 3: Meer aandacht voor het lichaam 

Thrift onderscheidt ten slotte nog een derde karakteristiek van het nieuwe vocabu-

laire van ruimte en tijd: de toenemende aandacht voor het lichaam. Technisch gespro-

ken is het lichaam steeds meer te manipuleren. Er is een enorme ontwikkeling gaande 

in de constructie en toepassing van protheses en het kunstmatig kweken van organen. 

Aan de andere kant is er meer aandacht voor de totale persoon. Kenniswerkers zijn 

geen ‘handjes’ meer, zoals in de Tayloriaanse opvatting van organisaties. Kennis is voor 

een groot deel ‘tacit’ of persoonsgebonden (Polanyi, 1970; Nonaka et al., 1995; Kessels, 

2001). Die kennis ligt ergens in het lichaam opgeslagen en het lichaam is ook nodig 

om die kennis te delen, in te brengen, toe te passen. In dat licht is ook de aandacht voor 

emotionele en spirituele intelligentie (Zohar, 2000) begrijpelijk. Emoties en gevoelens, 

die meestal meer met het lichaam worden verbonden dan rationele gedachten, worden 

betekenisvolle indicatoren voor ontwikkelprocessen. 

Al met al ontstaat er in de literatuur een stroom aan begrippen die nieuw zijn of 

soms een nieuwe lading krijgen. ‘Aanwezig zijn’ is op te vatten als een rechttoe recht-

aan gegeven. Iemand is bij een vergadering of niet. Maar gegeven die aanwezigheid bij 

een vergadering, wat is de kwaliteit van die aanwezigheid? Is hij er met zijn gedachten 

bij? Spreekt hij uit wat in hem opkomt? Is hij zich bewust van het machtsspel dat 

gaande is? Laat hij zich leiden door een visie of waarden? Allemaal vragen die in het 

licht van het nieuwe vocabulaire betekenisvol zijn en ook aansluiten bij de participa-

tiemetafoor. Het is een vocabulaire dat organisch aandoet, met veel vitalistische ter-

men, zoals groei, aandacht, moment, openen, opkomen, ontstaan, en het biedt 

mogelijkheden om die participatiemetafoor te beschrijven op basis van concrete situa-

ties. 

4.4 Analyse en interpretatie 

Woorden en taal spelen een belangrijk rol in het betekenis geven aan de dingen om 

ons heen, aan wat gebeurt in de wereld. Dat doen we gezamenlijk. De waarheid over de 

wereld torent niet hoog boven ons uit, maar we construeren deze als gemeenschap 

voortdurend door hoe we met elkaar praten over de wereld. Het sociaal-

constructionisme is geen theorie in de verklarende of voorspellende zin; het is eerder 

een uitnodiging om het sociale leven te transformeren en te bouwen aan nieuwe toe-

komsten (Gergen, 1999). Maar hoe praten professionals over hun leerervaringen? De 

menselijke activiteit en vooral de beleving die daarmee gepaard gaat, staan in deze eer-

ste casus centraal. Meer specifiek gaat het daarbij om hoe de respondenten uitdrukken 

wat zij ervaren als significant leren. Vanuit die uitspraken over hun eigen ervaring van 

leren wordt onderzocht hoe participatie in de praktijk zich voltrekt en welke ruimtelijke 

concepten worden gehanteerd. 
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De termen leren, ontwikkelen en professionaliseren worden in dit hoofdstuk afwis-

selend gebruikt. Het zijn aanduidingen voor persoonlijke, vaak complexe, doorgaande 

en interactieve processen die met zich meebrengen dat een professional anders tegen 

zijn werk gaat aankijken, beter wordt in zijn werk, of andere combinaties maakt en 

daardoor creatief of innovatief heet. Het doel van dit eerste onderzoek is de participatie 

in de sociale praktijk in grove pennenstreken te karakteriseren. Om vervolgens te kun-

nen aanwijzen, benoemen en volgen hoe mensen zich in de praktijk ontwikkelen. Niet 

de inhoud van het leren staat daarbij centraal, maar de metaforische taal waarin de 

leerervaringen worden uitgedrukt. Dat wil zeggen dat er is gekeken naar hoe mensen 

hun leerervaringen verwoorden. Vanuit dat verwoorden is gezocht naar een aantal cen-

trale concepten, een soort pijlers, waarop het participeren in de praktijk berust.  

Om de conceptuele ontwikkeling van de participatiemetafoor te verkennen, wordt 

eerst een globale impressie gegeven over de rapportages zoals de ontwerpers die heb-

ben gedaan. Het gaat daarbij om een impressie van het ruwe materiaal uit de database, 

en wat daarin opvalt. Vervolgens is het materiaal nader geanalyseerd, op grond waarvan 

de participatiemetafoor is voorzien van de volgende drie ruimtelijke concepten: 

• Het concept Uitbreiden 

• Het concept Ordenen 

• Het concept Afstand nemen 

De concepten zijn in actieve termen gedefinieerd om aan te geven dat het hier gaat 

om handelingsperspectieven. Op basis van deze casus is getracht aannemelijk te maken 

dat participeren in de praktijk - lees: de ontwikkeling van professionals - verloopt langs 

drie handelingslijnen of leerwegen: die van het ‘uitbreiden’, het ‘ordenen’ en het ‘af-

stand nemen’. Deze handelingslijnen zijn geen doel op zich, maar leerwegen waarlangs 

mensen zich ontwikkelen. Mensen kunnen zich meer of minder bewust zijn van deze 

leerwegen, ze meer of minder benutten, etc. 

4.4.1 Globale impressie  

Kijkend naar de ruwe data valt allereerst op hoe verschillend mensen hun leererva-

ringen beschrijven. Dit ondanks de opgegeven structuur voor het rapporteren. Die 

verschillen komen tot uitdrukking in het perspectief van waaruit leerervaringen zijn 

gerapporteerd en in de inhoud van die leerervaringen. 

Het perspectief van waaruit de leerervaringen zijn gerapporteerd kan erg persoon-

lijk zijn (Ik heb geleerd dat …) versus een objectief karakter hebben (Het is handig 

als…). Sommigen gebruiken de ik-vorm.  

‘Ik heb geleerd dat ik mensen kan overtuigen met goede argumenten.’  

Anderen kiezen voor de je-vorm.  
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‘Vaak neem je er niet de tijd voor, maar door veel mensen te laten weten waar je 

mee bezig bent, krijg je veel meer informatie en leuke feedback.’ 

De inhoud van de leerervaringen heeft betrekking op de professionele ontwikkeling 

in termen van vaardigheden versus materiedeskundigheid.  

‘Eerst een goede opzet voor een nieuw product maken, dit laten bekijken door ande-

ren en daarna pas details uitwerken. Tijdens het opzetten er met veel mensen over 

praten, ook al heb je voor je gevoel (veel te) weinig tijd en zijn de anderen ook druk. Je 

constant dwingen onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.’  

Met deze uitspraak geeft de respondent aan hoe hij denkt dat hij beter wordt in zijn 

werk en daardoor professioneler handelt. Soms is het echter puur inhoudelijk wat de 

respondent opgeeft als leren.  

‘Globaal hoe de pensioenwetgeving in Nederland werkt. Wat voor soort pensioenen 

er allemaal zijn. Wat er allemaal bij komt kijken. Maar ook beter inzicht gekregen in 

mijn project daardoor. Een aantal dingen binnen de applicatie werd mij een stuk duide-

lijker.’ 

Binnen deze verschillen valt op dat de respondenten de ruimtelijke metafoor vaker 

hanteren naarmate hun uitspraken persoonlijker worden en betrekking hebben op hun 

eigen ontwikkeling als professioneel ontwerper. De analyse dient zich daarom te con-

centreren op de verhouding tussen persoonlijke ontwikkeling, professionalisering en 

participatie in de sociale praktijk. Leren vanuit de participatiemetafoor gaat ervan uit 

dat mensen zich een plek verwerven in een beroepspraktijk. Dit gebeurt in interactie 

met collega’s en de uitdaging is om binnen de sociaal geaccepteerde manieren van 

handelen een eigen weg te vinden en een eigen vorm te ontwikkelen. 

De eerste impressie van de verzamelde data laat zien dat professionaliseren zich ka-

rakteriseert als een weg zoeken of banen, waarbij voortdurend afwegingen gemaakt 

worden. Afwegingen in de praktische zin wel te verstaan. Hoe-vragen zijn voortdurend 

aan de orde. Professionaliseren als het ontwikkelen van de eigen bekwaamheid kan 

daarmee ook worden opgevat als het omgaan met hoe-vragen. In deze casus betreft het 

jonge ontwerpers die nog meer allround willen worden of zich juist door een specia-

lisme willen onderscheiden. Bovenal willen ze beter worden in hun werk en daarom 

zijn ze veelal ook bereid om te leren van hun werk. Een analyse van de ruimtelijke me-

tafoor kan niet losgezien worden van de wens of de wil om te professionaliseren.  

4.4.2 Het concept ‘uitbreiden’ 

Onder het concept ‘uitbreiden’ wordt verstaan dat professionaliseren verloopt via 

anderen en in interactie met anderen. Anderen zijn daarbij op te vatten als collega’s, 

andere partijen, andere disciplines, klanten, et cetera. De rapportages uit het onderzoek 
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tonen aan dat mensen het belangrijk vinden om anderen bij hun werk te betrekken. 

Daardoor kunnen ze succesvol werken en zichzelf ontwikkelen. 

‘Het vragen aan collega’s naar hoe je dit of dat in een programma doet, leert je over 

hun manier van werken met een programma en levert wetenswaardigheden op, die je 

met het programma kunt doen, of op een snellere manier dan je zelf deed.’ 

‘Ze goed op de hoogte houden van het verloop van het project en hen mee laten 

denken over hun rol en wat zij moeten aanleveren, kan dus erg belangrijk zijn.’ 

Drie redenen voor de term ‘uitbreiden’ 

De term ‘uitbreiden’ is gekozen om drie redenen. In de eerste plaats betekent leren 

met en van anderen dat leren plaatsvindt tussen twee of meer mensen. Een relatie is te 

beschouwen als een tussenruimte. Twee mensen vallen immers niet samen. Door 

meer anderen bij het eigen werk te betrekken, ontstaan er meer tussenruimtes. Onder-

houden en uitdiepen van bestaande relaties maakt die tussenruimte nog groter. Er 

ontstaan meer contactmomenten, meer mogelijkheden om zichzelf en daarmee het 

werk te verbeteren. 

‘Even langslopen en nagaan of alles duidelijk is en een afspraak maken als dit niet 

het geval is. Zo voorkom je steeds dezelfde fouten.’ 

De jonge professional creëert dus ruimte door relaties aan te gaan met anderen en 

die relaties te onderhouden. Zo gezien dient ‘uitbreiden’ in de eerste plaats opgevat te 

worden als het creëren en in stand houden van ruimte voor ontwikkeling, ofwel de 

eigen ontwikkelingsruimte. 

De tweede reden waarom de term ‘uitbreiden’ is gekozen is de volgende. In de rela-

tie met anderen speelt het ruimtelijk denken een rol. De respondenten gebruiken veel-

vuldig uitdrukkingen waarbij ze zichzelf positioneren in relatie tot de ander of de 

anderen: 

• Ik ben nog lang niet zo ver. 

• Dat punt bereik ik nooit. 

• Ze moeten meer mijn kant opkijken. 

• Ik heb nog een lange weg te gaan. 

• Soms moet je concessies doen (aan anderen) en voor je gevoel een stap terug-

doen. 

• Op die manier kom je nooit dichter bij elkaar. 

Uit deze lijst van voorbeelden blijkt wat de functie is van het ruimtelijke concept 

‘uitbreiden’. Het helpt vooral om de eigen participatie aan te duiden, te waarderen en te 

relateren aan anderen. Het is daarmee ook een manier om het leerproces te positione-

ren in de eigen ontwikkelingsruimte. Door uitspraken te doen over waar je staat (ten 

opzichte van anderen) roep je tegelijkertijd een beeld van ruimte op. Een ruimte waarin 

ontwikkelmogelijkheden, uitdagingen en kansen liggen. 
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Er is nog een derde reden om van ‘uitbreiden’ te spreken. Professionaliseren is geen 

mentaal gebeuren. Integendeel, het vereist van de ontwerper dat hij het leerproces niet 

alleen in zijn hoofd laat afspelen, maar ook in zijn doen tot uitdrukking brengt. Jonge 

ontwerpers hebben in hun studie wel aan praktijkopdrachten gewerkt, maar werken in 

de échte praktijk veronderstelt meer dan werken aan een opdracht. Er staan belangen 

op het spel, er is geld mee gemoeid, er zijn deadlines, enzovoort. Materiedeskundig-

heid is zonder meer nodig, maar volstaat niet.  

De derde notie van ‘uitbreiden’ houdt een beweging in vanuit het technisch-

inhoudelijke denken, dat zich vooral in het hoofd afspeelt, naar het zich manifesteren 

in de praktijk. Dat kan de professional alleen doen als totale persoon. Het centrum van 

de aandacht verschuift daarbij naar waar leren plaatsvindt: veel meer in de praktijk en 

minder in het hoofd. Deze verschuiving vergt van de ontwerper een beweging van het 

‘ik’ naar het ‘wij’, dat is de afdeling, de projectgroep of het team waarvan hij deel uit-

maakt. 

‘Ik heb me weer druk zitten maken en zitten stressen op die analyse terwijl het ach-

teraf voor "niets" is geweest (niet de eerste keer). Ik ga me nu meer bezighouden met 

wat voor de prioriteitstelling belangrijk is en niet met mijn eigen idee over wat wel en 

niet moet. Ik wilde fundamentele oplossingen maken.’ 

Bovenstaand fragment illustreert hoe een ontwerper grip tracht te krijgen op een 

proces waarvan hij onderdeel is. Het gaat hierbij niet om ontwerptechnische kunde, 

maar om procesvaardigheden die nodig zijn om het vakinhoudelijke werk goed te kun-

nen doen. De ontwerptechnische kant en de proceskant van het werk komen in de 

praktijk samen. 

Het belang van terugkoppeling 

 ‘Tijdens (brainstorm)sessies met materiedeskundigen werd duidelijk dat die perso-

nen uiteindelijk niet op de hoogte waren van de precieze wensen en uitgangspunten 

van de eindverantwoordelijken. Het gevolg was dat er door hen tijdens de sessies input 

werd gegeven en beslissingen werden genomen, op grond waarvan ik ga ontwerpen, 

die niet werden gesteund door hun bazen, de eindverantwoordelijken. Na enige sessies 

en een ontwerp in een vergevorderd stadium bleken de eindverantwoordelijken nog 

een aantal cruciale opmerkingen en wijzigingen te willen doorvoeren. Dit leverde een 

enorme vertraging op in het traject. 

Ik heb afgesproken met de materiedeskundigen in sessies bij andere ontwerptrajec-

ten, dat ze hun bazen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en genomen beslis-

singen tijdens de sessies en bij opmerkingen deze direct terug te koppelen aan mij.’ 

Bovenstaand fragment illustreert een mechanisme dat onlosmakelijk is verbonden 

met het concept ‘uitbreiden’. Dat mechanisme heet terugkoppeling. De (aankomend) 

professional manifesteert zich door interactie met anderen, en dit wordt gereguleerd 
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door allerlei boodschappen (verbaal en non-verbaal) die daarbij gegeven worden. On-

derstaand fragment laat zien dat mensen zich bewust kunnen zijn van de rol van feed-

back op het vakinhoudelijke werk. 

 ‘Als je zes mensen laat reviewen, dan krijg je van de eerste twee heel waardevolle 

informatie, bij de derde komen er al veel dingen voor die je bij de eerste twee hebt ge-

zien. Bij de vierde kom je haast niks nieuws meer tegen en de vijfde en de zesde voegen 

vrijwel niks toe. Zonde van de tijd dus. Je kunt beter eerst twee mensen later reviewen, 

dan aanpassingen maken en dan weer twee (andere) mensen laten reviewen.’ 

Behalve op het vakinhoudelijke werk, is terugkoppeling ook van toepassing op de 

ontwikkeling van procesvaardigheden of op persoonlijke omstandigheden van de ont-

werper. Onderstaand fragment laat daarbij ook zien dat problemen die zich voordoen 

in het zich manifesteren niet ‘in het hoofd’ van de ontwerper kunnen worden opgelost. 

Er is (nieuwe) interactie voor nodig.  

‘Zodra iemand iets zegt of doet wat bij jou vragen of irritatie oproept en je merkt dat 

je aan het interpreteren slaat, kun je beter zeggen wat je opmerkt en vragen wat hij of 

zij hiermee bedoelt. Dit voorkomt een onzeker gevoel en je hoeft geen energie te beste-

den aan gedachten die niet waar hoeven te zijn.’ 

Samenvatting 

Professionaliseren in termen van vakbekwamer worden en een positie verwerven in 

de praktijk roept automatisch de notie ‘uitbreiden’ op. ‘Uitbreiden’ is een ruimtelijk 

concept dat ervan uitgaat dat mensen tussenruimtes creëren en vergroten door de in-

teractie aan te gaan met anderen. Hierdoor ontstaat een ontwikkelingsruimte. ‘Uitbrei-

den’ houdt ook in dat mensen zichzelf positioneren ten opzichte van anderen. Zich 

ontwikkelen in de praktijk vergt bovendien een beweging vanuit het hoofd naar de 

praktijk. Leren is daarbij op te vatten als iets wat aan de praktijk kleeft, onlosmakelijk 

met de praktijk verbonden is. Door in de praktijk te gaan staan kun je aan dat leren 

meedoen en kom je verder. In het ‘uitbreiden’ treedt automatisch terugkoppeling op als 

een continu proces dat wordt opgeroepen door het werken in de praktijk. ‘Uitbreiden’ 

werkt daardoor ook cumulatief. 

4.4.3 Het concept ‘ordenen’ 

Leren zoals dat is ervaren door de jonge ontwerpers, is vaak verbonden met een no-

tie van tijd of tijdelijkheid. Daarbij lijkt het erop dat lerende mensen profijt hebben van 

een zekere ordening van activiteiten. Een dergelijke ordening draagt bij aan het tot 

stand komen van een proces. Vandaar dat het tweede ruimtelijke concept is aangeduid 

als ‘ordenen’. Aan dit concept van ‘ordenen’ ligt een aanname ten grondslag dat leren 

en professionaliseren erin bestaat een betere, optimalere, mooiere ordening te vinden 
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of te maken. Die ordening heeft op haar beurt alles te maken met goed werk leveren, 

werk dat af is. 

Het concept ‘ordenen’ heeft allereerst betrekking op het (eigen) werkproces. Het 

gaat erom te leren dat er een bepaalde volgorde is, de dingen in de juiste volgorde te 

doen en daarbij ook kunnen omgaan met invloeden van buitenaf. ‘Ordenen’ is een 

ruimtelijk concept dat aangeeft hoe mensen grip krijgen op de ongedifferentieerdheid 

en complexiteit van de dagelijkse praktijk. 

Een werkvolgorde bepalen 

Dat volgordelijkheid een belangrijk houvast is, blijkt bijvoorbeeld uit de volgende 

rapportage van een leerervaring. 

‘Eerst een goede opzet voor een nieuw product maken, dit laten bekijken door ande-

ren en daarna pas details uitwerken. Tijdens het opzetten er met veel mensen over 

praten, ook al heb je voor je gevoel (veel te) weinig tijd en zijn de anderen ook druk. Je 

constant dwingen onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. Af en toe van een 

afstand kijken naar wat je al bereikt hebt en daar tevreden mee zijn. Dit ook de overige 

teamleden vertellen. Openstaande punten verzamelen op een lijst en samen beslissen 

wat je nog gaat oppakken en in welke volgorde.’ 

De volgorde bepalen betekent omgaan met de beschikbare tijd en met opvattingen 

van anderen over wat een goede volgorde is. Bovenstaand fragment laat ook zien hoe de 

respondent aankijkt tegen tijd: tijd is een voorraad die beperkt is. Er is vaak te weinig 

tijd. Daartegenover staat de notie dat je tijd kunt maken. 

‘Samen ontwerpen levert veel meer op, je moet er alleen even tijd voor maken.’ 

Het ‘even’ wijst erop dat tijd maken eigenlijk niet zo moeilijk is. En als je tijd maakt 

levert het al snel veel op. 

‘Een uurtje apart gaan zitten is blijkbaar al genoeg om los te komen van de dagelijk-

se bezigheden.’ 

Omgaan met tijd 

Grip houden op het werk is voor veel jonge professionals een uitdaging. Die uitda-

ging heeft wellicht te maken met het spanningsveld tussen die verschillende noties van 

tijd: de beperkte hoeveelheid tijd aan de ene kant en het maken van tijd aan de andere 

kant. Als mensen professioneel handelen, manipuleren ze tijd zodanig dat de juiste 

dingen op het juiste moment gebeuren. 

‘Meer tijd en energie besteden aan praten over inhoudelijke zaken, want naast je 

werk goed doen moet je ook draagvlak creëren en anderen op de hoogte houden van 

wat je aan het doen bent. Eerder aan de bel trekken als bepaalde zaken niet goed gaan 

(ook als je druk bent en hier geen tijd voor denkt te hebben).’ 
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Zuinig omgaan met tijd én tijd weten te maken, zijn vaardigheden of handelingen 

die pas echt betekenis krijgen in een sociale context. Tijd speelt in werksituaties een 

enorme rol. Als je mensen vraagt naar belemmeringen om aan iets mee te doen, staat 

‘te weinig tijd’ steevast in de top drie van factoren. Grip krijgen op tijd vergt een speci-

fieke gesteldheid van de jonge professional, namelijk geduld. Sommigen geven ook aan 

dat geduldig zijn, en: niet ongeduldig worden, belangrijk zijn om een opdracht te laten 

slagen. 

‘Niet ongeduldig worden als het soms even duurt. Daarna kunnen mensen heel en-

thousiast worden.’ 

‘Laat je niet overvallen als iemand je (onverwacht) en wel nu direct, om een mening 

of een antwoord vraagt, waar je eigenlijk niet direct een antwoord op hebt. Of omdat je 

even uit het veld bent geslagen of omdat je even moet nadenken. Dit kan je een hoop 

ellende besparen als iemand je later aan die mening of planning gaat houden.’ 

De relatie tussen ordenen en geduld kunnen beoefenen, is een continuüm. Aan het 

ene eind daarvan staat ‘zich staande weten te houden’ en aan het andere eind staat 

‘optreden op het juiste moment’. In die uitersten wordt ook duidelijk dat omgaan met 

tijd direct te relateren is aan participatie in de praktijk. Zich staande kunnen houden is 

een randvoorwaarde om te participeren. Op het juiste moment het juiste doen is een 

competentie om inhoudelijk en procesmatig dingen voor elkaar te krijgen. Veel res-

pondenten realiseren zich dat ze ‘te laat’ kunnen optreden.  

• Neem direct na het overleg contact op … 

• Laat het niet lopen als het dreigt mis te gaan. 

• Even langslopen of alles duidelijk is. 

• Volgende keer moet ik duidelijk zien te krijgen … 

Te laat optreden impliceert ook de mogelijkheid van te vroeg. Geduld in een passie-

ve betekenis is niet voldoende. Eigenlijk gaat het erom een actieve vorm van geduld te 

ontwikkelen. Geduld beoefenen krijgt betekenis in een krachtenveld dat door sociale 

interactie wordt opgeroepen. Want eerst leert een professional zich staande te houden, 

waarna hij leert zich te manifesteren of beseft dat zich manifesteren mogelijk is. Het 

risico bestaat altijd om op het verkeerde moment op te treden. De leeruitdaging ligt 

erin het goede moment te zien, te vinden, te benutten of te creëren.  

‘Ik heb geleerd dat je mensen (misschien niet in het algemeen, maar in ieder geval 

mijn huidige teamleider) kunt overtuigen door eerlijk te zeggen wat je vindt, zonder 

daarbij in de aanval of in de verdediging te gaan, zolang je er maar op een goed mo-

ment mee komt en duidelijk uitlegt waarom je ermee komt.’ 

Het goede moment is iets anders dan de planning volgen. Om te ‘ordenen’ maken 

respondenten wel gebruik van allerlei hulpmiddelen, maar die hulpmiddelen lijken in 

het leren een ondergeschikte rol te spelen. Je werk ordenen, geduld beoefenen en het 
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juiste moment weten te bespelen, vloeien niet voort uit het kunnen plannen en het 

uitvoeren van een planning. Het goede moment heeft alles te maken met de notie dat 

dingen tijd kosten en meer specifiek dat processen een duur hebben. Al met al liggen 

er onder het concept ‘ordenen’ noties als: tijd nemen, tijd creëren en wachten. 

‘Ze goed op de hoogte houden van het verloop van een project en hen mee laten 

denken over hun rol en wat zij moeten aanleveren kan dus erg belangrijk zijn. En niet 

ongeduldig worden als dat soms even duurt. Daarna kunnen mensen heel enthousiast 

worden.’ 

4.4.4 Het concept ‘afstand nemen’ 

Het derde concept dat als constituerend voor de participatiemetafoor wordt opge-

voerd, duiden we aan met de term ‘afstand nemen’. Dit concept verbindt de concepten 

‘uitbreiden’ en ‘ordenen’. Dit gebeurt door uit te situatie te stappen of de tijd even stil te 

zetten. Het concept ‘afstand nemen’ is daarmee vooral een ruimte-tijdconcept. Met het 

concept ‘afstand nemen’ worden ervaringen van mensen aangeduid die te maken heb-

ben met: de dingen van een andere kant bekijken, zich even terugtrekken, loskomen 

van de alledaagse werkelijkheid, enzovoort. 

‘Af en toe van een afstand kijken naar wat je al bereikt hebt en daar tevreden mee 

zijn.’ 

Zicht krijgen op de afgelegde weg 

Onder het concept ‘afstand nemen’ schuilen een aantal noties. De eerste daarvan 

komt tot uitdrukking in bovenstaand citaat. ‘Afstand nemen’ heeft als effect dat de 

afgelegde weg zichtbaar wordt, dat er vooruitgang is geweest, dat er iets is bereikt. Dit 

lijkt triviaal, maar het is wellicht geen gegeven voor iedereen. Aan ‘afstand nemen’ gaat 

vooraf dat iemand zich bewust is van de mogelijkheid tot ‘afstand nemen’. Het ‘afstand 

nemen’ dient daarmee opgevat te worden als een innerlijke beweging die moeite kost.  

‘Goh, heb ik dit al allemaal gedaan? Eerst dacht ik dat ik dan nog niet eens de helft 

af zou hebben, omdat ik dat overzicht miste.’ 

‘Afstand nemen’ gaat dus niet vanzelf, maar wordt wel als noodzakelijk gezien. Het 

creëert het benodigde overzicht om het werk te kunnen overzien, te beoordelen en bij 

te stellen. Dit geldt ook in processen van samenwerking. 

‘Het is echt heel belangrijk om een frisse blik te krijgen op je eigen werk. Ook al 

denk je dat alles duidelijk omschreven is: je kunt nooit goed inschatten of dat voor een 

ander ook zo is.’ 

Een ‘frisse blik’ duidt erop dat mensen soms zo in de praktijk opgaan, dat ‘afstand 

nemen’ helpt om er weer op een neutrale manier naar te kijken. Onderstaand citaat 

geeft aan dat dit wordt beleefd als loslaten, wat duidt op het feit dat mensen op een 

bepaalde manier vastzitten aan de praktijk of erin verstrikt raken.  
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‘Het loslaten van de manier waarop je werkt en het objectief evalueren van deze 

manier. Zoeken naar hoe het beter kan en het inschatten van de gevolgen voor de rest 

van het project. Eigenlijk komt het neer op het op een andere manier naar je werk kij-

ken.’ 

Onderscheid tussen hoofd- en bijzaken 

Het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken speelt bij ‘afstand nemen’ een belangrij-

ke rol. Door ‘afstand nemen’ kan de professional dat onderscheid maken. Maar men 

kan ook omgekeerd redeneren. Door hoofd- en bijzaken te onderscheiden, wordt ‘af-

stand nemen’ mogelijk of treedt afstand op. Het lijkt daarmee een ‘kip-of-ei’-relatie. 

Maar hoe die relatie er ook uitziet, vaak kost ‘afstand nemen’ moeite en die moeite 

heeft te maken met het onder controle krijgen van een situatie. 

Kern van het concept ‘afstand nemen’ is de beweging die dit vergt. Het is geen men-

tale activiteit die bestaat uit louter abstraheren, maar het is een emotionele ontkoppe-

ling van de situatie waarin men staat. Die ontkoppeling betekent letterlijk een stapje 

terug doen. 

‘Soms moet je concessies doen en voor je gevoel een stap terug doen, waardoor de 

gebruiksvriendelijkheid (van het programma) toch bevorderd wordt.’ 

Over die noodzakelijke stap terug drukken mensen zich op veel verschillende ma-

nieren uit. Die uitdrukkingsvormen hebben met elkaar gemeen dat de professional 

loskomt van zijn werk en kijkt naar zijn werk: 

• Een stap terugdoen 

• Erboven hangen 

• Van een afstand bekijken 

• Dingen van me afschrijven 

• Het loslaten van de manier waarop je werkt 

• In vogelvlucht bekijken 

• Dat is tot op zekere hoogte waar 

• Met een frisse blik kijken 

Samen afstand nemen 

Naar je werk kunnen kijken is nodig om het gegeven te compenseren dat mensen 

in hun werk opgaan. Maar ook omdat een professional altijd met anderen werkt en hij 

nooit kan inschatten of iets voor een ander ook zo is zoals hij dacht dat het is.  

‘Een project regelmatig vanuit een grotere hoek en met meerdere betrokkenen be-

kijken, kan zeer verhelderend en motiverend werken. Het is belangrijk om regelmatig 

op die manier weer even een overzicht te krijgen van het hele project.’ 

In dat opzicht is ‘afstand nemen’ geen solitaire bezigheid, maar een daad van parti-

cipatie. Het helpt niet alleen om je eigen werk te organiseren, maar ook om het werk op 
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elkaar af te stemmen of om besluiten te nemen. De vraag daarbij is: wat gebeurt er nu 

met het werk door het ‘afstand nemen’? Op basis van de rapportages ontstaat bij eerste 

lezing de idee van controle over het werk. Onze respondenten werken in een project-

matige context, en daarin betekent controle natuurlijk dat ze de grip houden of terug-

verwerven over de planning van de projecten. Echter, bij het herlezen van de 

rapportages valt op hoe vaak het ‘kijken’ wordt genoemd.  

Complexiteit hanteren 

Het concept ‘afstand nemen’ doet zich aanvankelijk voor als een oppervlakkige ma-

nier om controle te krijgen over de planning, maar heeft alles te maken met de manier 

waarop mensen complexiteit hanteren in situaties en processen. Het concept ‘afstand 

nemen’ is te beschouwen als een continuüm van controle naar hanteren. Is er bij con-

trole sprake van kijken naar het eigen werk zoals het gepland is, bij hanteren wordt het 

eigen werk opnieuw geïnterpreteerd. Er wordt opnieuw betekenis gegeven aan de situa-

tie of het proces. Door die nieuwe betekenis verandert het werk zelf. ‘Afstand nemen’ is 

daarmee dus geen risicoloze zaak. Het transformeert of modelleert de ene situatie in 

een andere. Dat verklaart ook de vaker gehoorde noodzaak om los te komen van een 

bepaalde situatie, uit een patroon te geraken omwille van die transformatie. 

De ontwikkeling op het continuüm van controle naar hanteren, is een van de lijnen 

waarlangs de professional zich ontwikkelt vanuit een participatieve invalshoek. Dit is 

een proces van omwerken of transformeren doordat de lerende professional zijn werk 

herformuleert en herkadert om binnen de gegeven context tot een optimaal resultaat te 

komen. Dit is een continu proces zonder eindpunt. ‘Afstand nemen’ is niet gericht op 

een bepaald punt. Wat ervoor nodig is, heet rust. 

‘Als ik ergens overzicht in moet scheppen, helpt het om even in alle rust alle varian-

ten op papier te zetten om daar rustig even naar te kunnen kijken.’ 

Rust is vertraagde tijd. Maar rust is een specifieke vorm van tijd. Rust is een soort 

tijdloze toestand. Het is alsof je alle tijd hebt. ‘Afstand nemen’ is ruimtelijk gezien op te 

vatten als een verwijdering van het werk. In de tijd is het echter een terugkeren naar het 

hier en nu. Van een afstand kijken betekent immers ook weer eens fris en echt naar je 

werk te kijken. Daardoor zie je zoals het is geworden en dat is de daad van leren. Je ziet 

de wording van je werk. Dat levert een nieuwe situatie op. Een nieuwe situatie die toch 

je werk is. Je werk blijft, maar het is vernieuwd. 

4.5 Beantwoording van de deelvraag 

De drie concepten die uit de rapportages van leerervaringen naar voren zijn geko-

men, worden hierna aan elkaar gerelateerd en in een kader geplaatst. Daartoe worden 

de in het oog springende handelingspatronen binnen elk concept nog eens in een over-

zicht geplaatst. Op basis daarvan worden theoretische noties van de participatiemeta-
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foor verder ontwikkeld om er nader onderzoek op te kunnen baseren. Dit alles vanuit 

de deelvraag die in deze casus centraal staat: 

Uit welke dimensies bestaat de participatiemetafoor en hoe functioneren deze di-

mensies voor (aankomende) professionals wat betreft hun participatie in de sociale 

praktijk? 

 

Praktijk en participatie zijn innig verbonden. De dimensies van participatie worden 

daarbij aangereikt vanuit de praktijk. Door deel te nemen aan de praktijk, kunnen we 

niet anders dan uitbreiden, ordenen en afstand nemen. De professional is als het ware 

een ‘fractal’ of verdichtsel van de praktijk. Daarmee is niet gezegd dat hij geleefd wordt 

door de praktijk, maar dat in iedere professional de praktijk zichtbaar wordt. Vergelijk 

het met de biologische constitutie van het mens zijn. Die constitutie brengt een aantal 

patronen met zich mee, die door mensen telkens weer worden herhaald en/of voortge-

bracht: leven, sterven, eten, slapen, voortplanten, etc. Mensen vullen die patronen op 

uiteenlopende manieren in en dat maakt hen uniek. 

In tabel 4.2 zijn de patronen per concept gerangschikt. Lees deze tabel vanuit het 

perspectief van de praktijk. Het is een set patronen die wordt aangereikt en die een 

mens kan vormgeven vanuit participatief perspectief. In die vormgeving schuilt een 

hoge mate van eigenheid en de mogelijkheid tot authenticiteit. De Amerikaanse kun-

stenaar Richard Tuttle vertelt ergens in een interview hoe hij zijn grotere broer dage-

lijks opwacht. Tuttle staat dan in de deuropening en kijkt uit over de straat waarlangs 

zijn broer elke dag terugkeert naar huis. Terwijl hij zo staat te kijken, ontdekt hij in die 

straat een soort ruimtelijke samenhang van vormen. Die ontdekking werkt hij vervol-

gens op een unieke manier uit in zijn kunstenaarschap. 

Gegeven de mens als verdichtsel van de praktijk, wat gebeurt er dan vanuit het per-

spectief van ruimte en tijd? Doordat de professional ‘uitbreidt’, doordat hij verbindin-

gen aangaat, zich positioneert ten opzichte van de ander, etc. wordt er continu ruimte 

gecreëerd. Dit continue creatieproces van ruimte is een dimensie van de praktijk en 

maakt het mogelijk voor een professional om erin te stappen, deel te nemen, zijn aan-

deel te hebben, te participeren. De creatie van ruimte en het participeren in de praktijk 

zijn wederzijds gekoppeld. Ze houden elkaar in stand: als de participatie ophoudt, 

wordt de ruimte ook kleiner. Leidinggevenden zeggen vaak dat ze ruimte willen geven 

door los te laten. Vanuit het concept ‘uitbreiden’ is echter niet zozeer de vrije ruimte 

een probleem, maar het verlies of de onderbenutting van ruimte door gebrek aan parti-

cipatie. Leidinggevende zouden er daarom beter aan doen mensen aan te moedigen om 

verbindingen aan te gaan, feedback te regelen, et cetera. Mensen die erg cognitief zijn 

ingesteld, kunnen baat hebben bij allerlei improvisatietechnieken waardoor hun li-
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chaam mee gaat doen. Daardoor gaan ze een beweging uit het hoofd maken, worden ze 

zich bewuster van hun emoties en zijn ze meer of vollediger aanwezig in de praktijk. 

Tabel 4.2 De drie concepten en de belangrijkste handelingspatronen 

Uitbreiden Ordenen Afstand nemen 

• Verbindingen aangaan 

• Zichzelf positioneren ten 
opzichte van de ander 

• Een beweging maken 
vanuit het hoofd naar de 
praktijk 

• Terugkoppeling organise-
ren en verwerken  

• Grip krijgen op (ei-
gen) werkprocessen 

• Volgorde bepalen en 
hanteren  

• Geduldig kunnen zijn 

• Momenten benutten 

• Zicht krijgen op de afge-
legde weg 

• Neutraal kijken naar een 
situatie 

• Onderscheid maken 
tussen hoofd- en bijzaken 

• Complexiteit hanteren 

Terwijl het concept ‘uitbreiden’ vooral verbonden is met het creëren van ruimte, 

heeft het concept ‘ordenen’ alles met tijd te maken. De patronen die onder ‘ordenen’ 

zijn opgesomd, kunnen misschien het best worden aangeduid met timing. Er is een 

juist tijdstip, een juiste tijd voor de dingen. Maar ook hier is sprake van wederkerigheid. 

De praktijk staat bepaalde ordeningen toe, maar de professional heeft ook invloed op 

die ordeningen. 

Medewerkers van een organisatie vragen vaak om meer tijd, bijvoorbeeld bij een 

veranderingsproces dat is aangekondigd of als er een nieuwe methodiek wordt ontwik-

keld. Vanuit een mechanistische visie op tijd is het mogelijk om tijd (lees klokkentijd in 

de vorm van uren of dagen) ter beschikking te stellen. Vanuit de hierboven beschreven 

patronen voor participatie, kunnen daarbij een aantal kanttekeningen of vragen worden 

geplaatst. Hoeveel tijd is er nodig? Hoe weet ik dat die tijd goed wordt benut? Enzo-

voort. De vraag is of klokkentijd wel efficiënt wordt geconsumeerd, waardoor de boogde 

verandering of ontwikkeling eerder wordt bereikt. De stelling is dat als je mensen (ex-

tra) tijd geeft, je het beste daarnaast kunt stimuleren dat ze ook tijd maken. Vanuit 

participatief perspectief begint het maken van tijd ermee dat mensen grip krijgen op de 

(eigen) werkprocessen. Dit wordt versterkt door ideeën over optimale volgordes, geduld 

en gevoel voor momenten. Als mensen deze handelingspatronen niet actief vormgeven, 

dan komt de vraag op of er wel sprake is van ontwikkeltijd. Wenden ze de tijd dan wel 

aan voor verandering en ontwikkeling of souperen ze die gewoon op? 

Als professionals inderdaad ruimte en tijd creëren door te participeren, en als ze die 

ruimte en tijd vervolgens benutten om bekwamer te worden en bij te dragen aan een 

project of een ontwikkeling, waarvoor dient dan het concept ‘afstand nemen’? Als we 

naar de patronen kijken, lijkt het alsof ‘afstand nemen’ faciliterend werkt voor ‘uitbrei-

den’ en ‘ordenen’. ‘Afstand nemen’ is een relevant ruimtelijk concept, omdat het ge-

koppeld is aan de gelaagdheid of gelaagdheden die ervaren en aan de werkelijkheid 
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toegekend worden. De patronen onder dit concept zijn daarom voorzien van het label 

‘aggregeren’ om aan te duiden dat in de praktijk verdieping of abstractie mogelijk is. 

Dat wil niet zeggen dat er vaste niveaus zijn te onderscheiden in de sociale dimensie 

van de praktijk, maar wel dat er lagen zijn aan te brengen. Door die mogelijkheid wor-

den ook de concepten ‘uitbreiden’ en ‘ordenen’ beïnvloed. 

De mogelijkheid om een nieuwe laag te creëren, biedt een mogelijke verklaring voor 

de vaak gehoorde notie van ‘de creatieve sprong’. De aanduiding ‘sprong’ zegt al dat 

mensen deze ervaren als een beweging naar omhoog en/of vooruit. Als men op een 

nieuwe laag belandt, leidt dit ertoe dat de ervaring wordt uitgebreid of de dingen wor-

den herschikt. De stelling is dat die herschikking van de dingen nodig is om complexi-

teit te reduceren en hanteerbaar te maken. Treedt dit op, dan vallen de dingen op hun 

plaats. Alles past ineens. 

Op grond van deze reflecties rond de drie concepten komt allereerst een zekere sa-

menhang naar voren tussen de eigenschappen van de sociale praktijk en de handelings-

lijnen van een professional in die praktijk (zie tabel 4.3).  

Tabel 4.3 De relatie tussen praktijk en participatie 

Eigenschap van de sociale praktijk Handelingslijn voor professional 

Ruimte Ruimte creëren door ‘uitbreiden’ 

Tijd Tijd maken door ‘ordenen’ 

Gelaagdheid Aggregeren door ‘afstand nemen’ 

4.6 Modelbouw (T-1) 

In het theoretisch perspectief is de dynamisering van de begrippen ruimte en tijd 

als uitgangspunt naar voren gebracht. De gedachte bij aanvang van de casus was dat het 

dynamische karakter in de praktijk van alledag terug te vinden moet zijn. De praktijk 

ontstaat voortdurend in ruimte en tijd. En daarbij is er ook nog het aspect van gelaagd-

heid. De conceptuele analyse laat zien dat die dynamische opvatting overeind blijft en 

bovendien een samenhangend beeld oplevert van de participatie in die sociale praktijk. 

Dat beeld is een eerste model van participatie in de sociale praktijk, zoals dat uit de 

casus naar voren komt. 

De praktijk reikt niet alleen de eigenschappen aan om te participeren, maar biedt 

mensen tevens de mogelijkheid hun eigenheid en authenticiteit te uiten. Elke professi-

onal wordt voor de uitdaging gesteld om persoonlijk uitdrukking te geven aan die parti-

cipatie. In de praktijk is daar geen ontsnappen aan. Hooguit kan men de participatie 

minimaliseren waardoor die uitdaging niet wordt opgepakt. 

Organisaties zijn in de afgelopen eeuw sterk doorgestructureerd; ze zijn taak- en re-

sultaatgericht geworden. Daardoor lijkt het of de mens zich juist moet conformeren, 
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zich vooral moet plooien binnen gegeven kaders. Hier ligt een belangrijk thema voor 

verder onderzoek. Hoe verhoudt conformistisch gedrag zich tot de oproep de participa-

tie aan te gaan en die op een unieke en authentieke manier in te vullen? 

 

Figuur 4.1 Een eerste model van participatie in de sociale praktijk 

In de vorige paragraaf zijn de termen ‘fractal’ of verdichtsel gehanteerd om aan te 

geven dat de praktijk niet zozeer een verzameling professionals is, maar dat in de pro-

fessional de praktijk zichtbaar wordt. Elke professional omvat eigenlijk de hele praktijk. 

Dit lijkt in eerste instantie in tegenspraak met de specialisering binnen disciplines. 

Maar bedoeld is dat de professional een cultuur van werken, een discipline vertegen-

woordigt en ook door vakgenoten erkend wordt doordat hij een representant daarvan is. 

Het gaat hier niet om verschillen, maar juist om de overeenkomsten tussen professio-

nals, bijvoorbeeld wat betreft de dilemma’s waar ze tegenaan lopen. Wenger (2004) 

wijst op de ‘fractalness of community structure’ om aan te geven dat elk schaalniveau 

leeropgaven kent die met elkaar te verbinden zijn. Het schaalniveau maakt dat de leer-

opgaven zich anders voordoen. 

Professionals zijn in dit hoofdstuk als individuen opgevoerd, gegeven de individuele 

rapportages van leerervaringen. Echter, professionals zijn niet los te zien van de prak-

tijk waarin ze functioneren en de communities waarvan ze deel uitmaken. Dé individu-

ele professional bestaat net zo min als dé praktijk, maar samen bestaan ze. Het is die 

gezamenlijkheid - die door het fractal-begrip zo mooi wordt benadrukt - waar het in 

deze casus eigenlijk om gaat. Daarbij is het niet de bedoeling een Weberiaanse visie op 

de professional naar voren te schuiven, als bestond er ergens een ideaaltype van de 

professional. Integendeel, de professional en de praktijk brengen elkaar voort in een 

continu spel dat sociaal geproduceerd wordt en dat door participatie vorm krijgt.  

Er is een drietal concepten of dimensies ontwikkeld waarmee de participatie in de 

sociale praktijk wordt gekarakteriseerd (fig. 4.1). Uitbreiden, ordenen en afstand ne-

men, dienen niet als competenties te worden gezien. Het zijn veeleer eigenschappen of 

Afstand nemen 

Uitbreiden 

Ordenen 
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patronen die de praktijk (als werkelijkheid) aanreikt en die de professional ten dienste 

staan om onderdeel te worden van een praktijk, zijn aandeel te nemen in een praktijk, 

een praktijk te initiëren, te verbeteren of te vernieuwen. 

Daarmee komt deze eerste casusstudie tot zijn einde. De dynamiek van ruimte en 

tijd zijn verbonden met de wereld van professionals en het leren van professionals. Dat 

was het doel. De casus geeft inzicht in hoe individuele professionals participeren in de 

praktijk. Dat inzicht is verre van compleet en dient bovendien getoetst te worden. Ech-

ter, vanuit de doelstelling om bij te dragen aan theoriebouw is toetsing nu nog niet aan 

de orde. Er kan wel een volgende stap worden gezet in de conceptuele ontwikkeling 

door ruimte en tijd vanuit het collectief te benaderen. Daarvoor dient de volgende ca-

sus. 
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Casus 2 Een nieuwe business unitCasus 2 Een nieuwe business unitCasus 2 Een nieuwe business unitCasus 2 Een nieuwe business unit    

Een volgende deelvraag, betreffende de dimensies van de ruimte, is opgepakt bij de 

start van een businessunit binnen de onderneming waar ook de jonge professionals uit 

de vorige casus werkzaam zijn. De taak van deze businessunit is om te kijken hoe pro-

jecten bij klanten worden aangepakt, de verschillende aanpakken te verzamelen, te 

evalueren, waar mogelijk te integreren, verder uit te werken en daarmee te standaardi-

seren. Doel is om een dienstenpakket in de vorm van ‘standaardoplossingen’ aan de 

klant te presenteren. Deze standaardoplossingen worden configureerbaar aangeboden 

en uitgevoerd, zodat er een soort van massamaatwerk kan worden geleverd. 

De businessunit wordt gevormd door een team van zeven mensen. Twee daarvan 

delen het teamleiderschap als meewerkende voormannen. Ze doen deels ook inhoude-

lijk werk of zijn betrokken bij het relatiebeheer en de acquisitie van nieuwe opdrachten. 

De overige vijf teamleden werken voor een deel aan projecten, veelal op locatie bij de 

klant. Een ander deel van de tijd ontwikkelen ze ‘in huis’ de ‘standaardoplossingen’.  

Het managementteam van de onderneming heeft mij gevraagd om deze busi-

nessunit te ondersteunen bij het vormgeven van een productieve samenwerking. Ik ben 

op dat moment HRD-manager. Het managementteam formuleert de opdracht als volgt: 

eraan bijdragen een businessunit tot stand te brengen die functioneert als een ‘ideeën-

werkplaats’. Deze werkplaats is vervolgens verder gedefinieerd in termen van een me-

thodische aanpak om te komen tot de ‘standaardoplossingen’. Deze methodische 

aanpak staat bekend als het ‘framework’ en gaat uit van een balans tussen creativiteit en 

productiviteit. De ondersteuningsvraag is vooral ingevuld in overleg met de teamleiders 

en het team zelf. 

 

 



 

 

5555 De ontwikkelingsruimteDe ontwikkelingsruimteDe ontwikkelingsruimteDe ontwikkelingsruimte    

5.1 Introductie 

In het samenwerken ontwikkelen mensen een manier van praten en doen die ty-

pisch zijn voor die groep. Er ontstaat zoiets als een groepscultuur, die buitenstaanders 

vaak treffender kunnen typeren dan de groepsleden zelf. Samenwerking van een zekere 

duur leidt altijd tot gemeenschappelijke ervaringen die buitenstaanders niet hebben. 

Dit heet een gedeelde ervaring hebben, hoe verschillend die individueel ook wordt be-

leefd.  

Alleen door samen iets te doen, ontstaat een ervaring die mensen letterlijk delen. 

Dit delen gebeurt op een bepaalde plaats en op een bepaald moment. Het is plaats- en 

tijdgebonden. In deze ervaring spelen de relaties tussen mensen een belangrijke rol. 

Het is echter de vraag of het delen van een ervaring als sociaal proces volledig geduid 

kan worden, zonder daarbij de ruimte te betrekken waarin dat proces zich afspeelt. Wat 

is de rol van die ruimte? 

Met ruimte wordt hier geen louter fysieke ruimte bedoeld, maar een notie van de 

plaats waar het gebeurt. Binnen die notie is er speciale aandacht voor de relatie tussen 

die plaats en de mensen die betrokken zijn bij wat daar gebeurt. Ruimte wordt daarmee 

iets dynamisch, en is gekoppeld aan wat mensen doen en laten. Als vertrekpunt wordt 

in dit hoofdstuk een niet-waarneembare ruimte verondersteld. Dit is de intersubjectieve 

ruimte die het collectief in het leven roept. Dat gebeurt even automatisch als de vorm 

van samenzijn die ontstaat als twee of meer mensen in elkaars nabijheid zijn.  

5.1.1 Vraagstelling 

De concepten die in de vorige casus (zie hoofdstuk 4) zijn ontwikkeld, versterkten 

de notie van ruimte als een mogelijke factor van betekenis in relatie tot leren en profes-

sionaliseren. Als mensen over leerervaringen praten, is daarin duidelijk een ruimteme-

tafoor te onderkennen. Het onderzoek heeft daarin drie categorieën aangebracht, te 

weten: uitbreiden, ordenen en afstand nemen. Ze zijn te beschouwen als de ruimtelijke 

pijlers waarop de individuele participatie in de praktijk rust. In dit hoofdstuk wordt de 

focus verplaatst van het individu naar het collectief. 

Uitgangspunt voor het onderzoek in deze casus is de veronderstelling dat een groep 

mensen door samen te zijn en samen te werken altijd een intersubjectieve, sociale 

ruimte oproept. Die ruimte wordt aangeduid als ontwikkelingsruimte. De deelvraag die 

centraal staat in deze casus luidt:  

Wat zijn de dimensies van de ontwikkelingsruimte? 
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De achterliggende aanname bij deze vraag is dat ontwikkeling iets is wat ergens ge-

beurt of opkomt, gepland of ongepland, iets kleins of groots. Ontwikkeling vindt letter-

lijk plaats. 

Veel teams willen ontwikkelingsgericht werken of krijgen een duidelijke ontwikke-

lingsgerichte opdracht mee. Ontwikkelingsgericht werken heeft altijd met de praktijken 

van een organisatie of discipline te maken. Het ontwikkelen van de praktijk is heel 

divers en kan betrekking hebben op zaken als methodiekontwikkeling, implementatie 

van veranderingen, productontwikkeling, competentieontwikkeling, enzovoort. Veel 

teambenaderingen of interventies zoomen in op een van die sporen. Een mogelijk risi-

co daarbij is dat de aandacht verschuift van de ontwikkeling die er is, spontaan opkomt, 

naar de ontwikkeling die zich voor zou moeten doen. 

Praktijkontwikkeling is een continu gebeuren. De praktijk is nooit afgesloten, maar 

voortdurend in beweging en onder invloed van prikkels van binnenuit (bijvoorbeeld de 

idealen van mensen) en van buitenaf (bijvoorbeeld veranderingen in de markt). Dit 

onderzoek tracht zo dicht mogelijk te blijven bij wat zich voordoet aan ontwikkeling en 

bij de ruimte voor ontwikkeling die mensen ervaren. 

5.2 Onderzoeksontwerp 

Vertrekpunt van de casus is een vraag om bij te dragen aan het tot stand brengen 

van een businessunit die functioneert als een ‘ideeënwerkplaats’ (zie blz. 116). De be-

doeling is een methodische aanpak voor deze business unit te ontwikkelen waardoor 

voortdurend ideeën uit de praktijk worden opgewerkt tot ‘standaardoplossingen’ die 

vervolgens massamaatwerk mogelijk maken. Een aanzet tot die methodische aanpak is 

meegegeven in de vorm van het eerder genoemde framework. Dit framework is vooral 

inhoudelijk-fucntioneel en doet geen uitspraken over de samenwerking. De ondersteu-

ningsvraag gaat vooral over die wijze van samenwerking en is ingevuld in overleg met 

de teamleiders en de teamleden van de business unit. 

De ondersteuning is in de praktijk als een actieonderzoek ingericht. Voor het team 

bestond mijn bijdrage eruit dat ik de teamleiders adviseerde, dat ik een serie workshops 

ontwikkelde als start van de businessunit, en dat ik gedurende zes maanden lang team-

bijeenkomsten faciliteerde. De facilitering bestond uit het voorstellen van werkvormen, 

het begeleiden van de uitvoering van die werkvormen, alsmede interveniëren in het 

groepsproces. Gedurende die hele periode is het team tevens onderzoeksgebied. Alle 

teambijeenkomsten zijn toegankelijk voor mij (ook als ik geen faciliterende taak had) 

en de teamleden zijn beschikbaar voor diepte-interviews. 

De onderzoeksdata zijn als volgt verzameld: 

• in brainstormsessies met de teamleiders; 
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• in individuele interviews met alle teamleden; eenmaal bij de start, eenmaal na 

de workshops; 

• door een aantal teambijeenkomsten op video te registreren; 

• door observaties en reflecties van de onderzoeker op te tekenen in een logboek. 

De data zijn tweeledig gebruikt. Enerzijds zijn de data gebruikt om te bepalen op 

welke manier het team ondersteund zou kunnen worden. Anderzijds zijn de interviews 

getranscribeerd en open gecodeerd met markeerstift. Dit leidt tot een verzameling 

woorden en fragmenten van zinnen (zie ook tabel 2.1). Binnen deze verzameling is een 

ordening aangebracht vanuit de onderzoeksvraag naar de dimensies van de ontwikke-

lingsruimte. De noties die voortvloeien uit die ordening zijn op diverse momenten 

teruggekoppeld naar het team. Ook de observaties over het samenwerkingsproces zijn 

teruggekoppeld. Op die manier is het concept ‘ontwikkelingsruimte’ gaandeweg steeds 

verder uitgewerkt vanuit open vragen en in interactie met het team. 

5.3 Aanvullende theorie 

De Amerikaanse president Thomas Jefferson (1743-1826) beschouwde het als de 

plicht van een leider om the right man in the right place te krijgen. Deze uitspraak is in 

de negentiende eeuw al een gevleugelde uitspraak die bijvoorbeeld bij Busken Huet 

wordt aangetroffen. Busken Huet legt daarbij een verband met de toenemende speciali-

sering. In een bespreking van een boekje van Multatuli komt het volgende verhaaltje 

voor: 

‘Hebt ge wel eens zien straatvegen?’ 

‘Niet zoo vaak als ik in 't belang der zindelykheid wenschen zou. Maar toch nu en 

dan.’ 

‘Voeldet ge niet soms den lust in u opkomen zoo'n hem of haar den bezem uit de 

hand te rukken, en eens te wyzen hoe men behoort te vegen?’ 

‘Dikwijls.’ 

‘Veegden alzoo, naar 't ideaal dat gy u schept van straatvegen, die menschen goed?’ 

‘Met de hand op 't hart, by myne ziel en zaligheid, op eer en geweten, in tegenwoor-

digheid van goden en menschen ... neen!’ 

‘Zeer wel. Dit geconstateerd zynde, vraag ik u, of ge zoo'n straatveger in staat oor-

deelt u een regtskundig advies te geven, uw kinderen van kinkhoest te genezen, de 

schulden van den Staat te delgen, boekdrukkunsten uit te vinden, Amerika's te ontdek-

ken, enz. enz.?’ 

‘Met hand, hart, ziel, enz... alles als voren: neen!’ 

‘Welnu zoo'n veger die niet vegen kan, en geen ander vak verstaat dan niet te kun-

nen vegen, is eene specialiteit.’ 
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‘De juiste man op de juiste plaats’ verwijst tegenwoordig meestal naar: de juiste 

specialist voor een bepaalde klus. Maar is daarmee de kern van de uitspraak niet uit het 

oog verloren? Is daarmee wel recht gedaan aan wat Jefferson bedoelde? Busken Huet 

waarschuwt in de negentiende eeuw al voor de voortschrijdende specialisering van de 

arbeid. Het gaat niet alleen om de juiste persoon, maar ook om de juiste plaats. Lei-

dinggeven omvat veel meer dan schuiven met poppetjes. De leider weet wat er gedaan 

moet worden. Waar is het te doen? Wat moet daar gebeuren? Zijn de juiste mensen op 

de plaats waar het te doen is? Welke plaats is geschikt om te ontwikkelen, te onderne-

men of te veranderen? Het theoretisch perspectief voor deze casus bestaat uit een aan-

tal ingrediënten die gaan over die plaats waar mensen leren, ontwikkelen en bezig zijn 

met een doel dat boven de individuele taak uitstijgt. De noties uit het SECI-model (zie 

paragraaf 3.4.2) worden toegepast, in de zin dat er veel aandacht is voor het expliciteren 

van impliciete kennis. Echter, de vorming van de business unit, als sociale constructie, 

heeft primair de aandacht. Daartoe is de methode ‘Deltawerken’ geïntroduceerd als een 

daarbij passende methodiek van samenwerken (Germans, 1990).  

5.3.1 De sociaal geconstrueerde organisatie (Gergen, Campbell) 

In dit stadium van het onderzoek ontstaat er een behoefte om het bouwen aan de le-

rende organisatie voor de onderneming door te vertalen naar het niveau van teams. Wat 

betekent de lerende organisatie concreet voor bijvoorbeeld deze business unit? Hoe kan 

aandacht voor leren bijdragen aan het succes van de business unit met betrekking tot 

haar opdracht om massamaatwerk te realiseren? Senge (1990) voert teamleren en een 

gedeelde visie op als belangrijke disciplines voor een lerende organisatie. De invulling 

ervan is echter sterk door het systeemdenken bepaald. Een aanvullend kader is gevon-

den in het sociaal constructionisme, dat sterk de nadruk legt op de aard van de conver-

satie als een medium op basis waarvan de eigen identiteit en de wereld wordt 

gearticuleerd. Kortweg onderscheidt het constructionisme zich van het constructivisme 

doordat het geen direct beroep doet op de mentale constructies in de mens. Het stelt de 

menselijke interactie en de conversatie voorop. Het sociaal constructionisme roept 

daarmee ook een spanning op met de lerende organisatie zoals naar voren gebracht 

door Senge (1990) en Kim (1994) omdat daarin juist zo sterk de nadruk ligt op mentale 

modellen. 

Het sociaal constructionisme als perspectief op organiseren vraagt van de consul-

tant een andere blik dan die van het systeemdenken. Het is veel minder gericht op het 

begrijpen waarom iets plaatsvindt, maar juist op hoe iets gebeurt (Campbell 2000). 

Kennis wordt geconstrueerd tussen mensen, is een centraal uitgangspunt. De deelna-

me aan de conversatie tussen mensen is het primaire werkterrein van de consultant. 

Door te interveniëren in de conversatie worden de sociale constructies beïnvloed. Voor 
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Gergen (1999, p. 33) vraagt dit een vorm van ‘constructionist inquiry’ die kan worden 

ingezet voor het welzijn van menselijke activiteitensystemen: “In the end, social con-

structionism allows us to reconstitute the past in far more promising ways.” Daarmee 

is feitelijk ook een beperking opgelegd aan de mogelijkheden van de consultant. Zijn 

invloed hangt af van het onderdeel zijn van de conversatie, het verstaan van de taal en 

het beïnvloeden van die taal. 

Sociaal constructionisme is tevens een lokaal perspectief omdat het uitgaat van de 

menselijke interactie zoals die plaatsvindt in de ‘echte’ wereld. Het benaderen van een 

organisatie als een sociale constructie, is zelf ook een sociale constructie. Campbell 

(2000) geeft aan dat het er niet om te doen is ‘alles’ als een sociale constructie te zien 

en daarmee te ontkennen dat de organisatie niet ‘materieel’ is, dat wil zeggen ook be-

staat uit gebouwen en computers. Het sociaal constructionisme benadrukt vooral het 

belang en de mogelijkheden van de conversatie als middel om bepaalde ontwikkelingen 

mogelijk te maken.  

Het inzetten van sociaal constructionistische interventies gaat gepaard met het 

‘openbreken’ van wat voor vanzelfsprekend wordt aangenomen. Dit kan niet gebeuren 

door een constructie (een bepaald beeld, waarheid, model) op te leggen, maar door 

opvattingen ter discussie te stellen, te deconstrueren. Weick en Westley (1996) geven 

aan dat leren in tegenspraak is met organiseren. Het kan niet georganiseerd worden, 

wel kunnen momenten van leren worden benut door complexe boodschappen te be-

grijpen die doorklinken in een terloopse grap of anekdote, een geïmproviseerde hande-

ling of kleine successen. Faciliteren van leren vanuit een sociaal constructionistisch 

perspectief vraagt een houding van verwondering en waardering over wat er feitelijk 

gebeurt in de alledaagse werkelijkheid. 

5.3.2 Deltawerken (Germans) 

Om de ondersteuningssituatie te kunnen hanteren en vorm te geven, is in deze ca-

sus gebruik gemaakt van een raamwerk dat stoelt op sociaalconstructionistische uit-

gangspunten. Het raamwerk bestaat uit een aantal methodische componenten, 

waarvan de zogenoemde ∆-werken (deltawerken) de meeste aandacht verdient. Ger-

mans (1990) positioneert het ∆-werken als een overbruggingsconcept. Het is een ma-

nier van werken die ontwikkeling en verandering insluit, en daarbij bewust omgaat met 

een tweetal dichotomieën. Deze dichotomieën treden (automatisch) op omdat mensen 

op verschillende manieren tegen de wereld aankijken en van daaruit ook anders op het 

werken gericht zijn: 

• Gerichtheid op werken vanuit het activiteitensysteem versus gerichtheid op 

werken vanuit het sociale systeem. Vrij vertaald kan deze dichotomie worden 
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opgevat als het verschil tussen de harde en taakgerichte kant van het werken 

versus de zachte en creatieve kant. 

• Gerichtheid op werken vanuit de doewereld versus gericht op werken vanuit de 

denkwereld. Deze dichotomie sluit aan bij een gangbaar onderscheid tussen re-

sultaat versus proces. 

Germans verbindt vervolgens de sociaalpsychologische principes van Rijsman met 

het systeemdenken van Checkland en komt tot een model voor het sociale systeem. In 

dit systeemmodel vormen de interacties (tussen mensen) de eenheid van verandering. 

De interacties zijn de elementen in zijn model die worden verbonden (in relatie ge-

bracht) door rollen (zijnde mensen). Mensen produceren (automatisch) ∆-werken die 

hun zelfbeeld versterken. Bedenk daarbij dat mensen dit doen vanuit verschillende 

gerichtheden zoals zojuist aangeduid. Dit leidt onontkomelijk tot een proces van on-

derhandelen en dit wordt door Germans aangeduid als Σ ∆-werken (de optelsom van 

deltawerken). Hier ligt een parallel in de ‘negotiation about meaning’ zoals door Wen-

ger (1998) naar voren gebracht. 

Door bewust aandacht te geven aan het onderhandelingsproces (Σ ∆-werken) ont-

staat een vorm van metadenken die erop gericht is dat onderhandelingsproces produc-

tiever te maken. Dit metadenken is eigenlijk een interventietaal (Germans noemt het 

verandertaal) om betekenisvol te kunnen managen. Dit kan ook inhouden dat een team 

zichzelf managet. Zo ontstaat dus het beeld van mensen die in interactie met elkaar 

hun zelfbeeld versterken door te deltawerken. Ze maken als het ware een driehoek: ze 

stappen uit de werkelijkheid, construeren een nieuwe kijk erop, en stappen terug naar 

de werkelijkheid met een positiever of actiegerichter beeld. Deze constructies kunnen 

bij elkaar opgeteld meer of minder goed aansluiten bij de opdracht van een collectief 

(team, organisatie). Door interventies wordt nagestreefd dit onderhandelingsproces te 

richten op de beoogde uitkomsten. 

 

Figuur 5.1 Het OPA-model. Bron: Germans (1990): Spelen met modellen 

Onvrede 

Perspectief 

Actie 
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Germans presenteert daartoe een manier van onderhandelen die congruent is met 

het deltawerken zelf. Zelf noemt hij het een taalmodule die gestuurd wordt door de drie 

letters OPA. Daarbij staat O voor onvrede, P voor perspectief op de toekomst, A voor 

(concrete) actie. Door een gesprek te entameren waarin afwegingen worden gemaakt 

over OPA, komt het collectieve proces centraal te staan. Germans duidt dit aan als  

∆2-werken (deltawerken in het kwadraat). Met dit proces wordt beoogt het deltawerken 

van individuen te beïnvloeden binnen de algemeen geldende principes van het sociaal-

psychologische spel. 

De aanduiding ‘spel’ is hier op zijn plaats, omdat het ∆2-werken als interventietaal 

alleen slaagt als mensen spelen met modellen. Dat geldt zowel voor formele modellen 

als voor hun eigen denkmodellen. Germans spreekt van ‘mental prototyping’ en vol-

gens hem is een nieuwe discipline nodig om hier vorm aan te geven en om het te bege-

leiden. Voor dit onderzoek is echter vooral de notie van ∆-werken als 

overbruggingsconcept interessant. De beweging die mensen maken in het deltawerken 

en het OPA-proces veronderstelt ruimte. Germans doet daar geen expliciete uitspraken 

over. Maar het lijkt impliciet een mix van fysieke (O en A) en mentale ruimte (P) en het 

geheel speelt zich af in een sociale context. Maar bovenal is ∆-werken gericht op het 

verbinden van de doe- en denkwerelden van individuen tot een intersubjectieve ruimte 

waarin de gedeelde praktijk en de onvrede daarover centraal staat. 

5.4 Analyse en interpretatie 

Bij het verwerken van het onderzoeksmateriaal is vooral gelet op uitspraken van 

mensen over de interactie onderling, op hun houding tegenover de businessunit en 

hun beleving erbij. Daarbij zijn vooral de open interviews met alle teamleden gebruikt, 

die op twee momenten hebben plaatsgehad: voorafgaand en na de startworkshop. Al 

het overige materiaal in de vorm van opzetten van teambijeenkomsten, flip-overvellen 

en verslagen is inhoudelijker, en daarom minder relevant voor dit onderzoek dat focust 

op de ruimte-ervaring en de dimensies van ruimte.  

Een van de teamleden van de businessunit zegt in het interview: ‘Het is hier een 

beetje een animal farm, zo van iedereen is gelijk, maar sommige mensen zijn toch iets 

meer. Sommige mensen zeggen dingen die ze niet zouden kunnen zeggen. Ik heb wel 

de indruk dat het verder geformaliseerd is.’ Een dergelijke uitspraak geeft in het vraag-

gesprek aanleiding om hierop door te gaan. Vervolgens spreekt het teamlid over ‘be-

knotting’. Die term kan duiden op inperken van de bewegingsvrijheid of de ruimte. 

Daarop wordt dan weer doorgevraagd. Dan blijkt er nogal wat informele macht bij 

mensen te schuilen. Vervolgens geeft het teamlid te kennen dat de manier waarop de 

unit tot stand is gekomen een bevestiging is van wat iedereen toch al wist en wat toch al 

zo was. 
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Dergelijke sequenties van uitspraken en gedachtelijnen zijn opgetekend en vervol-

gens in relatie gebracht met uitspraken van anderen. Op die manier krijgen de concep-

ten of de ruimtelijke dimensies steeds meer vorm. In de analyse is daarbij een aantal 

iteraties doorlopen om deze aan te scherpen. In elke iteratie wordt de eerdere interpre-

tatie van een uitspraak opnieuw bekeken en gerelateerd aan andere uitspraken. Op deze 

manier wordt steeds duidelijker hoe de teamleden deze businessunit ervaren in termen 

van de opdracht, de samenwerking, en binnen welk krachtenveld zich dat allemaal 

afspeelt. In de analyse ligt daarbij de nadruk op het alledaagse doen en laten van men-

sen en hoe mensen daarover praten, zowel onder elkaar als in de interviews. Het is de 

iteratieve aanscherping van waaruit de dimensies van de ontwikkelingsruimte opko-

men. 

5.4.1 Globale impressie 

Kijkend naar de ruwe data in de vorm van transcripties van interviews, verslagen 

van bijeenkomsten en eigen observaties, ontstaat er een beeld van een groep mensen 

die ontzettend graag aan de slag wil, maar daar door projectwerkzaamheden voor klan-

ten nauwelijks gelegenheid toe heeft. De teamleden onderkennen dat de projecterva-

ringen opgedaan bij klanten waardevol zijn en een bijdrage kunnen leveren om tot 

standaardoplossingen te komen. Maar ze vragen zich bij herhaling wanhopig af waar-

om het management niet meer tijd beschikbaar stelt voor het werk in de businessunit. 

Dit kerndilemma - ambitie versus beschikbare tijd – heeft gedurende de hele periode 

van het actieonderzoek (ruwweg zes maanden) een rol gespeeld en is niet opgelost. 

Als problemen werden vooral inhoudelijke problemen benoemd. Daardoor is het di-

lemma - de benodigde versus de beschikbare tijd - niet op zo’n manier bij het mana-

gement aan de orde gesteld dat daar een andere beslissing in is genomen. Dit kan 

verband houden met de werkwijze en de cultuur binnen de onderneming. Niet-

declarabele tijd is een slecht teken, zoals bij veel bedrijven die op projectmatige basis 

werken. Mensen vermijden het om niet-declarabele uren te maken. Dat blijkt ook op 

het niveau van de taal. Mensen die onvoldoende projectwerk hebben, worden aange-

duid als bankzitters en duimendraaiers. ‘Uren zijn een bederfelijk goedje’, zegt de 

commercieel directeur van de onderneming regelmatig. Deze uitspraak kan niet anders 

geïnterpreteerd worden dan dat elk uur dat voorbij is en niet gedeclareerd kan worden, 

van nul en generlei waarde meer is. Die projectcultuur lijkt door te werken in de busi-

nessunit.  

Het team maakt zich in het begin vooral zorgen over de rolverdeling en de missie. 

De meeste teamleden beschouwen die zaken als randvoorwaarden om de opdracht 

goed te kunnen oppakken. Het lijkt dat daardoor bovenstaand dilemma nog eens wordt 

versterkt.  
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Mijn observaties uit die beginperiode zijn: 

• Het team pakt de vorming van de businessunit op zoals ze ook voor klanten 

werken. Ze onderscheiden deelopdrachten, formuleren die tot projecten en stel-

len een planning op. Dit neemt behoorlijk wat tijd in beslag. 

• De mensen lijken niet tevreden over de manier waarop wordt samengewerkt. 

De bijeenkomsten lijken op projectoverleg, de deelnemers krijgen er geen ener-

gie van en ze representeren ook geen nieuwe manier van werken. 

Er ontstaat al snel een spanning tussen de verwachtingen van de teamleden en de 

feitelijke gang van zaken in de businessunit. Op basis van het theoretisch voorwerk is 

de aanvliegroute voor deze casus het best samen te vatten als een zoektocht naar de 

collectieve ruimte. Waar is die ruimte? Hoe vinden of creëren mensen die? Ik koppel 

(in mijn rol als actieonderzoeker) een aantal observaties terug naar de teamleiders en er 

worden conceptuele noties ingebracht rond ruimte creëren. De ideeënwerkplaats als 

beeld vanuit het management, krijgt daarmee wat meer handen en voeten. Ook wordt 

het deltawerken als werkwijze geïntroduceerd die erop gericht is om te reflecteren op 

concrete problemen (onvrede) met als uitkomst doelgerichte verbeteracties. 

Vanuit het actieonderzoek is de hele doorlooptijd de ontwikkelingsruimte als sensi-

tizing concept gehanteerd, zowel wanneer het team werd geadviseerd en gefaciliteerd 

als wanneer werd opgetekend wat er feitelijk gebeurde. De volgende vier concepten 

gerelateerd aan de ontwikkelingsruimte zijn op basis van de analyse naar voren geko-

men: 

• Het concept logisch gevolg 

• Het concept goede afloop 

• Het concept concrete plaats 

• Het concept regelzone 

Deze concepten worden hierna toegelicht in verhalende vorm waarbij fragmenten 

uit de data ter illustratie zijn opgenomen.  

5.4.2 Het concept ‘logisch gevolg’ 

Het ontwerpbureau waarbinnen de business wordt geïnitieerd, is een jong bedrijf. 

De taken en verantwoordelijkheden zijn nog niet scherp verdeeld. Nieuwkomers erva-

ren dat als onduidelijk en duidelijk tegelijk. Als je eenmaal weet welke bundels van 

taken en verantwoordelijkheden bij wie horen, dan kun je in de directe samenwerking 

snel iets bereiken. De rollen in het ontwerpbureau worden ervaren als dat ze op een 

natuurlijke manier zijn ontstaan of gegroeid. Dat bepaalde rollen achteraf door het 

management zijn geformaliseerd, wordt beschouwd als een logisch gevolg. Zo be-

schouwd bevat de structuur van het ontwerpbureau een grote mate van interne logica. 
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Het moest er wel van komen 

Die interne logica wordt door de teamleden van de businessunit steeds benadrukt. 

De teamleden ervaren hun eigen betrokkenheid als logisch en ook de businessunit is 

op een natuurlijke manier ontstaan. Het moest er wel van komen. ‘We dachten al lan-

ger in die richting.’ Dat het management er het bordje ‘businessunit’ opplakt is vooral 

een formalisering achteraf. Wat op individueel niveau wordt ervaren bij de taken en 

verantwoordelijkheden, lijkt ook te gelden voor de businessunit. Het bevestigt wat al 

eerder begon; het sudderde al even. De mensen zijn ook niet willekeurig gekozen, maar 

waren eigenlijk al informeel begonnen met wat later de opdracht van de businessunit 

wordt: nadenken over hoe projectervaringen kunnen worden opgewerkt naar stan-

daardoplossingen. De meeste mensen ervaren de start van de businessunit en hun 

betrokkenheid daarbij als een natuurlijk en logisch proces. Een van de teamleden for-

muleert het als volgt: 

‘Ik ben in het verleden ook wel meer probleemoplossend bezig geweest. Ik was on-

dersteunend bezig met mensen helpen die vastliepen in een project met techniek of zo. 

Dat vond ik al erg leuk, maar ik ben nu wat meer aan het ontwerpen en bedenken van 

hoe de dingen zouden kunnen […] nu tijd in iets te stoppen wat generieker moet gaan 

worden, niet meer alleen voor één project, maar voor meer, echt als een standaardop-

lossing. Ik vind het een ontzettende uitdaging om daar nu mee bezig te zijn.’  

Dit teamlid vertelt verder dat ze veel zelf zullen moeten gaan uitzoeken. Zo ziet het 

teamlid zijn eigen loopbaanontwikkeling ook. Het teamlid is met een bepaalde experti-

se binnengekomen, maar heeft inmiddels een bepaalde mix aan competenties verwor-

ven in projecten. Het teamlid kan daar altijd op terugvallen en weet hoe over 

moeilijkheden heen te komen. Deze uitspraken drukken een zelfverzekerdheid uit die 

gepaard gaat met ‘logisch gevolg’. De mensen van de business unit lijken allemaal een 

soort zelfverzekerdheid uit te stralen. Zij zijn de juiste mensen op de juiste plaats op 

grond van wat ze in projecten hebben laten zien, dat ze in woelige wateren weer boven 

zijn komen drijven. 

Een ander teamlid getuigt ook van een logica in de ontwikkeling van de praktijk: 

‘Het is een logisch gevolg van een ontwikkeling: eerst dat er twee manieren van 

werken zijn ontstaan. Enerzijds dat we productmatig willen werken en dat we ander-

zijds niet af willen van de specifieke situaties en dat er niet voor ieder potje een deksel-

tje is wat klaarligt en wat je er zo op kunt zetten. Ik heb het wel zo’n beetje helemaal 

kunnen volgen. Ik werk hier nu vier jaar. Toen ik hier nog niet zo lang werkte, begon-

nen we al met de producten en standaardoplossingen. Ik weet nog dat de directeur toen 

zei: “Binnenkort gaan we allemaal producten maken.” Het is heel boeiend om die ont-

wikkeling te volgen ….’ 
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Realisatie schiet tekort, opportunisme overheerst 

De vanzelfsprekendheid waarmee dingen gebeuren, betekent niet dat alles wat ge-

roepen wordt ook gebeurt. Binnen het ontwerpbureau is niet iedereen ineens aan stan-

daardoplossingen gaan werken. Zelfs nu de businessunit het als haar opdracht ziet, 

lukt het de mensen maar moeizaam om iets anders te gaan doen dan wat ze gewend 

zijn. Met de bevestiging van wat een logisch gevolg is, worden de eigen projectervarin-

gen geëvalueerd. Deze evaluatie is niet kritisch, maar heeft eerder iets opportunistisch. 

De medewerkers twijfelen niet aan de bijzondere waarde van de projectervaringen die 

ze hebben opgedaan, en ook niet aan de mogelijkheid deze ervaringen om te werken 

naar standaardoplossingen. De relatie tussen projectervaringen en standaardoplossin-

gen wordt echter niet of nauwelijks geproblematiseerd. Men lijkt er vanuit te gaan dat 

dit een relatief eenvoudige bewerking behoeft of vertaalslag inhoudt. Dat geldt overi-

gens niet voor iedereen. Een van de teamleden heeft daar de nodige twijfels bij, omdat 

dit teamlid, als minder inhoudelijk deskundig, veel vragen heeft over de opdracht. Dit 

teamlid ervaart de opdracht om vanuit projectervaringen standaardoplossingen te ma-

ken ronduit als vaag. 

Het lijkt eveneens logisch dat het ontwerpbureau mensen groepeert in een busi-

nessunit en hun een opdracht meegeeft. Omdat deze mensen vooral beschikken over 

kennis in hun hoofden, wordt er een proces van uitwisseling op gang gebracht door ze 

met elkaar in direct verband te brengen. Het management lijkt er daarbij van uit te 

gaan dat hierdoor de standaardoplossingen er vanzelf uit zullen rollen. De teamleiders 

lijken die zienswijze gemakkelijk over te nemen. In de eerste oriënterende gesprekken 

vertolken ze volop het optimisme en de aannames van het management. Gaandeweg 

wordt de opdracht echter als minder eenvoudig gezien. Een van de teamleiders geeft 

aan waar het om gaat: 

‘Het heeft met bijdragen te maken. Waaruit bestaat jouw bijdrage als individu, of als 

organisatie, of als team? Je draagt iets bij aan anderen. Je zit niet alleen maar te hobby-

en voor jezelf. Ja, dat kan, maar dan moet je iets heel anders gaan doen, dat mag ook, 

maar dat is meer je eigen hobby. Dat vind ik wat anders dan dat je een rol in het geheel 

bent.’ 

Dit sluit goed aan bij wat een van de teamleden uitspreekt: 

‘Er zijn nu al allerlei dingen aan de gang … Ik verwacht dat we eens goed gaan kij-

ken naar waar iedereen nu mee bezig is, wat iedereen doet, denkt. Dat we goed gaan 

nadenken wat we met onze unit willen en hoe we met elkaar gaan communiceren en 

vooral ook hoe ons werk op elkaar aansluit.’ 

Op de voorgrond treden 

Doordat de businessunit is geïntroduceerd, wordt dat wat de teamleden voorheen in 

de marge van hun werk deden, nu ineens menens. Ze ervaren het als een vorm van 
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beloning, een bevestiging van bewezen inzet, om gevraagd te worden voor deze groep. 

Dat de mensen de start van de businessunit als een logische stap ervaren, kan gezien 

worden als een proces van gaandeweg organiseren en structureren. Dit proces bevestigt 

ook de realiteit, en ondersteunt wat mensen graag zouden willen. In de businessunit 

kan doorgroeien wat is opgekomen en is er ruimte om te belonen wat daartoe heeft 

bijgedragen. Mensen hadden bij de start van de businessunit bijna allemaal het gevoel 

dat ze samen waren met de juiste mensen en bezig waren met dat waarmee ze allang 

begonnen waren. In hun ogen werd de praktijk die al onder de oppervlakte aan de gang 

was, gecontinueerd.  

De businessunit is dus niet iets wat vanaf nul moet beginnen. De plaats is er eigen-

lijk al, ontstaan op de achtergrond. Het is die gedachte die hier als eerste dimensie van 

de ontwikkelingsruimte wordt gepresenteerd. Het is een dimensie die mensen zelf 

lijken voort te brengen doordat ze met elkaar praten over hun drijfveren en ambities, 

misschien doordat ze toevallig ergens op stuiten of gewoon voor een probleem komen 

te staan. De mensen van de businessunit delen ervaringen, misschien niet allemaal 

dezelfde, maar de gedeelde ervaringen overlappen elkaar. Uit die lappendeken ontstaat 

een natuurlijke beweging doordat mensen tegenover elkaar herhalen en bevestigen: 

‘Hier moeten we iets mee.’ Wat als een logisch gevolg wordt gezien, houdt dus ook een 

aspect van zelfopgebrachte motivatie in. 

5.4.3 Het concept ‘goede afloop’ 

Van binnenuit gezien is de businessunit niet alleen een logisch gevolg, maar ook 

een plaats vol mogelijkheden. Uit de gesprekken met de teamleden blijkt dat ze de 

businessunit niet als een beperking, maar als een uitbreiding van hun mogelijkheden 

ervaren. Uitbreiding betekent hier op de eerste plaats potentialiteit. Er kan van alles 

gebeuren. Op de tweede plaats is het ook een uitbreiding vanuit de startpositie. Er gaat 

van alles gebeuren. Het concept ‘goede afloop’ kenmerkt zich door een verwachting van 

een happy end. 

Positieve verwachtingen en beelden 

De meeste teamleden geven in gesprekken en interviews blijk van een positieve blik 

op de toekomst. Voor sommigen is dit een soort van basislevenshouding of is het ge-

koppeld aan bepaalde ervaringen. Drie uitspraken van drie verschillende teamleden: 

‘Ik ben een onverbeterlijke optimist. Op het moment dat ik denk dat het helemaal 

niet meer goed komt, dan ben ik overwerkt of zo, of ben mezelf niet, heel overdreven. 

Ik heb wel altijd een soort basisvertrouwen dat alles terechtkomt.’ 

‘Ik heb een positief beeld bij de businessunit. Ik zie onafhankelijke mensen sa-

menwerken. Ze nemen initiatief en verantwoordelijkheid.’ 
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‘Het kan een grote vlucht nemen zowel in kennis als in financiële zin voor het be-

drijf. We zijn bezig die kennis met elkaar te creëren, als het goed is hoeven we niet elke 

keer ervaren mensen erbij te halen bij een bepaald type project. We hebben dan iemand 

die een project een paar keer heeft meegemaakt en we hebben een hele set met in-

strumenten voor zo iemand.’ 

De teamleden zijn bezig met de businessunit en hebben daarbij een goede afloop in 

hun hoofd. Ze praten daar ook over met elkaar en wat daarin opvalt is hun organische 

kijk op het geheel. Een van de teamleiders verwacht dat het een grote impact zal heb-

ben op iedereen: 

‘Het is nog een zaadje, het is nog in de kiem. Ik denk dat nog maar heel weinig 

mensen een gevoel hebben van wat het voor hun werk zou kunnen gaan veranderen, 

hun rol.’ 

Sommige teamleden vullen die mogelijke veranderingen op hun eigen manier al in: 

‘Ik heb de laatste tijd het beeld dat het een leuke omgeving zou kunnen worden met 

de mensen bij elkaar. Samen dingen bedenken en dat het geen kolommetjes zijn, dat 

drie mensen ieder met hun eigen standaardoplossingen bezig zijn, maar dat het meer 

open zou moeten zijn.’ 

‘Ik zie al een eigen pand voor me. Het is een plek waar standaarden worden ontwik-

keld. Niet de minst creatieve! Creativiteit op alle niveaus.’ 

Te weinig ruimte en te weinig tempo 

In het businessunit is het deltawerken (∆-werken) geïntroduceerd als een poging 

om al die beelden over de goede afloop meer te verbinden met de actuele problemen of 

de onvrede van nu. Nadat het ∆-werken op de startworkshop is geïntroduceerd, nemen 

de teamleden deze methode echter niet spontaan over. Volgens de teamleider komt dat 

omdat de gelegenheden zich niet voordoen. De meeste inspanning blijft uitgaan naar 

projecten die worden uitgevoerd bij klanten. Het blijft dus vooral bij veel goede wil om 

de businessunit vorm te geven. De aandacht van de mensen is elders. De teamleider 

wordt daarin ook bevestigd door de meeste teamleden. Dan krijgt het ∆-werken al snel 

het label te omslachtig of te theoretisch te zijn. Wat het wel oplevert, is zoiets als gevoel 

van focus doordat je met elkaar op een bepaalde situatie of een probleem inzoomt. 

Als de methode op de startworkshop wordt geëvalueerd, komt uit het team naar vo-

ren dat de ruimte in projecten vaak erg gering is door allerlei druk. De verwachting is 

bij aanvang van een project wel groot, maar al gauw is het duidelijk dat er van een ont-

wikkelingsruimte geen sprake is. Een van de teamleden formuleert het als volgt: 

‘De ruimte voor ontwikkeling moet je bevechten.’ 

Beelden over de goede afloop zijn nog geen garantie voor een goede afloop. Maar er 

gaat wel iets bindends van uit. Een teamlid gebruikt het volgende beeld: 
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‘Het beeld dat ik er nu een beetje van heb is een paraplu met allemaal kleine para-

pluutjes eromheen. Het is allemaal een overkoepeling.’ 

Er is dus iets wat bindt. Die binding is duidelijk gekoppeld aan een aantal centrale 

personen, onder wie in ieder geval een van de teamleiders. Die zorgen voor een zekere 

stabiliteit, zijn veel op kantoor en bewaken de ontwikkelsporen. Echter, voor sommigen 

gaat het allemaal veel te traag. Zij willen tempo maken. Een van de teamleden drukt 

zich daarover als volgt uit:  

‘Het tweede beeld dat ik erbij heb is dat het mij te langzaam gaat, te traag. Ik geloof 

dat het in januari al aangekondigd werd, in februari werd het gepresenteerd en in 

maart werd het langzaam opgetuigd en tegen het einde van dit jaar zouden er een aan-

tal producten moeten zijn. Dat vind ik eigenlijk te langzaam, veel te wazig allemaal. 

Het zou wat mij betreft wat strakker vooruit moeten.’ 

Een teamleider weet een verbinding te maken tussen zijn beleving en de manier 

waarop sommige van de teamleden er anders over denken: 

‘Als je ergens een prachtige toekomst ziet, dan is het fijn om daar snel te zijn. Dat 

heeft met mijn persoonlijk ongeduld te maken. Ik ben gewoon een ongeduldig mens, 

dus alles […]. Mensen zijn heel verschillend. Sommigen kunnen eindeloos genieten van 

het alleen maar onderweg zijn. Die hoeven wat minder ergens naartoe.’ 

Dynamiek wordt onvoldoende benut 

De verbinding van de goede afloop met het tempo en het ritme waarin gebeurtenis-

sen zich voordoen, lijkt voor de meeste teamleden een puzzel. Traagheid wordt met 

vaagheid geassocieerd. De anticipatie op een goede afloop, speelt een belangrijk rol in 

de dagelijkse gesprekken. De positieve toekomstbeelden die worden uitgewisseld, lijken 

de zaak aan de gang te houden. Daar schuilt nu juist de spanning. De positieve beelden 

lijken als een motor te werken, maar de businessunit wil maar niet opstarten of ge-

bruikmaken van die motor. Daar ontstaan al snel zorgen over. Waarom gaat het zo 

traag? 

In de uitwisseling over de goede afloop gebruiken mensen vaak tot de verbeelding 

sprekende metaforen, zoals: de hele wereld zal bij ons langskomen voor standaardop-

lossingen. De verbeelding wordt erdoor aangesproken. Dat kan krachtig werken, maar 

het is tevens een zwakte als er geen concreet vervolg op komt. Vaagheid kan namelijk 

ook betekenen dat het mensen ontbreekt aan probleembesef of dat ze überhaupt niet 

op zoek gaan naar het op te lossen probleem. 

De businessunit verliest zich in de beginfase in oeverloze discussies over haar mis-

sie. Die discussies kunnen gezien worden als pogingen om de beelden over een goede 

afloop naar een uitvoerbaar niveau te tillen. Door een missie te formuleren, verwerven 

de teamleden ook eigenaarschap over de opdracht. De goede afloop is niet meer alleen 

een belofte, maar een soort zelfgemaakte katalysator. Die ‘goede afloop’ biedt de ruimte 
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om met een zekere vrijheid in het traject te stappen. Het lijkt er echter op dat de dyna-

miek van de verbeeldingskracht niet synchroon loopt met de dynamiek van het onder-

handelingsproces van de teamleden over hun opdracht. 

5.4.4 Het concept ‘concrete plaats’ 

Hoewel de teamleden de businessunit zien als een logisch gevolg van wat al aan het 

ontstaan was, benadrukken ze sterk de concreetheid ervan nu de unit is geformaliseerd. 

Formeel van start gaan, betekent uit de achtergrond naar voren treden, zoals eerder al 

is aangeduid.  

Fysieke eigen werkplaats 

Een van de teamleden ziet het al voor zich: 

‘We hebben nu allemaal een vrij concrete plaats. […] Dat zie ik doorgroeien. Een ei-

gen pand kan ik me voorstellen.’ 

Een van de teamleiders is al blij met een eigen werkkamer in het pand van het ont-

werpbureau: 

‘Die kamer doet ontzettend veel goed. […] even een kwartiertje meekijken is nu snel 

geregeld. En dat gebeurt omdat je bij elkaar op een kamer zit en dat je ook weet dat je 

met hetzelfde bezig bent. Dit is mooi, dit moeten we in gang houden. Dat is veel be-

langrijker dan een dag op de hei en elkaar lang niet meer tegenkomen.’ 

De concrete plaats in de vorm van een werkkamer wordt dus gezien als een belang-

rijke ondersteuning, aangereikt vanuit het management. Dit lijkt triviaal, maar voor 

teamleden die veelal bij klanten werken, is een eigen plek niet alleen een waardering, 

maar ook een plek waar ontmoetingen zich kunnen verdiepen. De onderlinge commu-

nicatie via e-mail heeft die kwaliteit (nog) niet. Door die werkkamer krijgt de samen-

werking concreet vorm. Daarmee wordt de formalisering van de businessunit ook 

opnieuw bevestigd. De unit heeft nu een adres en daarmee ook een buitenwereld. 

Het concept ‘concrete plaats’ heeft een binnen- en een buitenkant en daarmee ook 

een grens. De teamleden lijken zich veel bewuster te zijn geworden van de buitenwe-

reld als een wereld die meekijkt en verwachtingen heeft. Als je tot de binnenwereld van 

het team hoort, is dit niet vrijblijvend, maar schept het juist verplichtingen. Een van de 

teamleden formuleert het zo: 

‘Dit gebeurt allemaal doordat er een hek omheen is gezet. We markeren daarmee 

onze positie binnen het bureau.’ 

Framework concretiseert, maar wekt ook spanning op 

De concrete plaats is niet alleen een fysieke werkplaats. In de businessunit spelen 

een aantal methodische uitgangspunten een belangrijke rol. Er is een framework waar-

in een gestructureerd proces wordt voorgesteld om standaardoplossingen te ontwikke-
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len. Binnen dit framework staat een beperkte set objecten centraal. Deze objecten zijn 

een soort van blauwdrukken of patronen die de teamleden moeten helpen om tot de 

standaardoplossingen te komen. Deze methodologie is deels in projecten ontstaan en 

binnen de unit is één teamlid actief bezig dit framework te verfijnen. Vooral het mana-

gement hecht veel waarde aan dit framework en stelt het steeds centraal.  

Het framework concretiseert de werkzaamheden, maar roept ook spanning op. Het 

beperkt sommigen in hun ontwikkelvrijheid. In de groep zijn duidelijke voorstanders 

van een meer voorschrijvende werkwijze in de vorm van een framework dat nog meer 

uitgangspunten en eisen stelt aan hoe de standaardoplossingen worden vormgegeven 

en ontwikkeld. Anderen leggen de nadruk op de creatieve vrijheid die nodig is om tot 

hoogwaarde standaardoplossingen te komen. Deze spanning wordt in de concrete 

plaats eerder voelbaar. Daarvoor waren de discussies vrijblijvender of werd via docu-

menten gecommuniceerd. In de concrete plaats komen deze verschillen in voorkeuren 

samen. Dat vraagt van de meeste teamleden een extra inspanning, zoals de volgende 

twee teamleden beamen: 

‘Dan merk je wel dat alleen werken zeker niet heilig is. Dat je het beter op een ande-

re manier kan doen. Maar toch is het moeilijk om daaroverheen te komen, om dat in-

derdaad met anderen te gaan overleggen en tijd in te ruimen, en dingen voor te 

bereiden, zodat je het een en ander kunt bespreken. Dat vergt aanpassing.’ 

‘Het is een wankel evenwicht. Het luistert heel nauw, wat ik net al zei. Ik wil graag 

met andere mensen praten over waar ik mee bezig ben. Als ik niet daarnaast de tijd heb 

om te reflecteren op alles wat ik hoor en waar ik mee bezig ben, dan komt het er ook 

niet uit. Dan krijgt het niet de tijd om zich te ontwikkelen. Het is een soort balans tus-

sen de buitenwereld en mezelf.’ 

Concrete plaats maakt zaken zichtbaar 

Samenzijn gaat vaker gepaard met een positieve energie. Het levert zichtbaar werk-

plezier op. Een van de teamleden vergelijkt het met een achtbaan. Je moet je met elkaar 

omhoog werken, maar dan is er ook de beweging die vanzelf gaat. Dat is het leukste 

deel van de achtbaan. Voor de plaats om concreet te blijven is daarom een actiegerichte 

houding nodig. Het omhoog werken betekent concrete resultaten boeken, vooruitgang 

maken bij de ontwikkeling van standaardoplossingen. De concrete plaats als ruimtelij-

ke dimensie is zo pregnant, omdat dat wat een sluimerend bestaan leidde daar zicht-

baar wordt. Dan blijkt opeens dat visies, ideeën en prototypen veel minder concreet zijn 

dan werd aangenomen. De concrete plaats verlicht zaken en laat alles zien, dus ook de 

kloof tussen denken en doen. 
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5.4.5 Het concept ‘regelzone’ 

Het concept ‘regelzone’ is het meest praktisch van allemaal. Het gaat hierbij om de 

manier waarop het werk geregeld wordt. In de businessunit bestaat daarover veel on-

duidelijkheid en dat uit zich bij teamleiders in vragen over hoe die onduidelijkheid 

weggenomen kan worden. Bij de teamleden lijkt de onduidelijkheid ook onzekerheid 

op te roepen en ze vragen terugkerend om bevestiging. Door de verschillen in beleving 

daarbij staat de samenwerking soms onder druk. Bij deze dimensie gaat het dus niet 

alleen om regels, maar ook om wederzijdse afhankelijkheid en vertrouwen. 

Gouden toekomst versus obstructie in de praktijk 

Hoe gaat dit in de praktijk op het ontwerpbureau? Het management heeft gekozen 

voor een werkende-wegaanpak, waarbij de teamleden in ontwikkelcycli werken, en 

reflecteren op de uitkomsten van hun werk. De teamleiders hebben zich aan die aanpak 

gecommitteerd. Als actieonderzoeker heb ik vraaggestuurd advies gegeven aan de team-

leiders en de teamleiders zijn begeleid om bijeenkomsten te kunnen faciliteren. Op 

papier en in gesprekken lijkt alles veelbelovend. De teamleden geloven in de opdracht. 

Sommigen zien zelfs een gouden toekomst voor zich. In de praktijk van alledag blijken 

er misverstanden op te treden in de businessunit doordat verwachtingen onvoldoende 

worden uitgesproken en afspraken niet concreet genoeg worden gemaakt. Dat blijft zo 

gedurende de hele periode dat het onderzoek loopt. Het gedoe uit zich in vragen om 

meer ondersteuning, soms in een afwachtende houding. Verder blijven mensen meer 

tijd en aandacht stoppen in projecten dan wordt verwacht. Een teamlid vraagt zich het 

volgende af: 

‘Het management hamert er voortdurend op dat de kwaliteit van de dienstverlening 

dient te verbeteren. Maar waarom voorzien zij niet in de middelen om meer kwaliteit te 

leveren? Het lijkt wel of ze een last van zich afschuiven, die wij vervolgens op ons bord-

je krijgen.’ 

Een eigen werkkamer en het framework bieden op de keper beschouwd een mini-

male vorm van ondersteuning. Binnen de businessunit ontstaat al gauw een discussie 

over wat er nog meer nodig is. Maar het lijkt vooral erg langzaam te gaan. Het lijkt geen 

aandachtspunt voor het management om ervoor te zorgen dat de middelen voor de 

businessunit er ook echt komen. Wat met projecten wordt verdiend gaat toch (deels) 

naar de businessunit, is de redenering. In de werkbijeenkomsten van de businessunit 

wordt hier steeds opnieuw tijd aan besteed. Die gaat ten koste van het inhoudelijke 

werk en daarmee van de ontwikkeling van de standaardoplossingen. De opdracht wordt 

daarmee ook traag uitgevoerd. Die traagheid wordt gecamoufleerd doordat met het 

framework conceptuele slagen worden gemaakt. In feite wordt echter het framework 

vooral verfijnd in plaats van toegepast. 
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Weinig harde afspraken 

De teamleiders hebben een directe relatie met het management en voelen de druk 

om snel met resultaten te komen. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om vanuit over-

eenkomstige projectervaringen tot een standaardoplossing te komen? Een van de team-

leiders is bezorgd omdat er geen precedent is en weinig tijd: 

‘Niet alles is uitgedacht, dus van heel veel dingen heb ik ook van hoe gaan we dat 

vorm geven. Dat nieuwe businessmodel is hier nog niet echt vertoond. […] Als je iets 

zwaar ziet, dan wordt het ook zwaar. Het is een proces en dat betekent gewoon dat het 

langer tijd in beslag neemt. De overgangsperiode duurt langer. Ik weet dat en toch stel 

ik korte deadlines. Sommige andere mensen reageren daar teleurgesteld op. Ze zien 

dat we de deadline niet halen, terwijl ik de deadline stel om iets op gang te brengen. Je 

hoopt dat iets snel gaat. Maar iets heeft ook zijn tijd nodig.’ 

De regelzone is smal. De teamleden verwachten dat er zaken geregeld worden rond 

bijvoorbeeld de hoeveelheid declarabele uren. Er worden echter weinig harde afspraken 

gemaakt. Dit betekent voortdurend touwtrekken. In de ogen van een aantal teamleden 

is het management duidelijk in de opdracht, maar worden opkomende vragen niet snel 

opgepakt. Dit roept vervolgens weer vragen op over zaken als de urgentie van de op-

dracht zelf of de status van het framework. 

In het eerste halfjaar wordt door de teamleden voortdurend gezocht naar een opti-

male vorm van samenwerking. Dat uit zich bij teamleiders in vragen over hoe die on-

duidelijkheid weggenomen kan worden. Goede communicatie en wederzijds begrip 

worden als uitgangspunten aangenomen, maar er rijzen steeds vaker twijfels. De busi-

nessunit besteedt daar veel tijd aan. Te veel tijd vinden sommigen. Dit ondergraaft de 

betrokkenheid die zo nodig is om met een beperkte set afspraken een volgende stap te 

zetten. Afspraken zijn nodig om soepel en productief samen te kunnen werken, dat 

wordt telkens onderkend. Ondertussen gaat veel tijd op aan een metadiscussie over hoe 

werk binnen de businessunit te verdelen en de samenwerking te reguleren. 

5.5 Beantwoording van de deelvraag 

Als directbetrokkenen hadden het management, de teamleiders en de teamleden de 

wens om van de businessunit een ‘ideeënwerkplaats’ te maken. Vanuit dit vertrekpunt 

is gezocht naar vormen van benaderingen en ondersteuning die daartoe bijdragen. De 

wens was om met en van elkaar te leren door projectervaringen uit te wisselen en uit te 

werken. Het doel voor de directbetrokkenen daarbij was dat de businessunit standaard-

oplossingen zou gaan maken, een nieuwe vorm van dienstverlening voor het ontwerp-

bureau. In de aanpak stond een framework centraal, dat de teamleden zelf hadden 

ontwikkeld. Daarin waren criteria, concepten en blauwdrukken opgenomen om stan-

daardoplossingen te maken. Het framework diende als een belangrijke onderlegger om 



 de ontwikkelingsruimte 135 

 

de businessunit aan de gang te krijgen binnen de onderneming die in zekere zin geori-

enteerd is op het verkopen van uren. 

Als we het theoretisch kader overzien, dan valt daarin op dat leren, ontwikkelen, so-

ciale activiteit altijd ergens plaatsvindt. De filosofie van de plaats geeft een basis aan een 

ruimtelijke benadering waarin ruimte geen denkcategorie is, maar een existentiële 

categorie. Omdat mensen die existentiële ruimte in zichzelf (kunnen) ervaren en bele-

ven, wordt het een grondervaring voor menselijk handelen. Het veronachtzamen van 

die grondervaring leidt tot inperking van de ruimte en daarmee ook van de ontwikke-

ling die ruimte behoeft. Nonaka adviseert organisaties daarom ook om meer aandacht 

te besteden aan de ruimte. Hij onderscheidt daarbij verschillende soorten ruimten die 

elkaar aanvullen. 

Als opstapje voor het theoretisch perspectief is bij deze casus gekozen voor de ge-

vleugelde uitspraak: ‘the right man in the right place’. De nadruk lijkt echter vaak te 

liggen op het eerste deel van deze uitspraak: de mens en zijn specialisme. Maar hoe zit 

het met de juiste plaats? Is die plaats een gegeven of is de plaats iets dat gemaakt kan 

worden? Dergelijke vragen speelden gedurende deze casus voortdurend een rol. 

De vraag naar de dimensies van de ontwikkelingsruimte heeft vier concepten (zie 

tabel 5.1) opgeleverd die in de volgende paragraaf worden gerelateerd aan de dimensies 

uit de eerste casus en in een samenhangend model worden ondergebracht. Deze casus 

heeft het beeld versterkt dat de ontwikkelingsruimte zowel ontstaat als maakbaar is en 

dat dit langs een beperkt aantal dimensies geschiedt.  

Ruimte wordt meestal als een gegeven beschouwd, iets wat er is. Een leegte die ge-

vuld kan worden door objecten en mensen. Dat is begrijpelijk, omdat de fysieke ruimte 

vaak als referentiekader dient. Hoe mensen die ruimte beleven, is minder snel aan de 

orde. In gesprekken met de teamleiders van de businessunit is het niet vanzelfspre-

kend om de ruimte in bredere zin bespreekbaar te maken. De notie van een busi-

nessunit als ideeënwerkplaats roept bij hen wel voorstellingen en enthousiasme op. 

Maar de idee dat ze die ruimte zelf kunnen maken door een bepaalde vorm van sa-

menwerking, dat de ontwikkelingsruimte misschien veel organischer van aard is, vergt 

uitleg en toelichting. Het gaandeweg geven van die uitleg en toelichting, is te beschou-

wen als het leerverhaal van deze casus. 

De ruimte die ontstaat en waarin kennis wordt geactiveerd, heeft een existentieel 

karakter. De leden van de businessunit geven bij herhaling aan hoe logisch en belang-

rijk hun betrokkenheid bij de businessunit is. Duidelijk is dat ze erg graag aan de slag 

gaan, maar het nieuwe werkproces komt moeizaam op gang. De businessunit als ont-

wikkelingsruimte waarin ervaringskennis wordt omgewerkt naar standaardoplossin-

gen, is niet vanzelf ontstaan. De perspectieven en werkwijzen die vanuit het 

actieonderzoek zijn aangereikt, zijn over het algemeen positief geëvalueerd, maar zijn 
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geen gemeengoed geworden. In het eerste halfjaar dat de businessunit bestaat, heeft de 

praktijk zich nauwelijks ontwikkeld, dat wil zeggen dat er nauwelijks een nieuwe prak-

tijk van dienstverlening is ontstaan en geen werkwijzen die daarbij horen. 

Tabel 5.1. De vier concepten van de ontwikkelingsruimte 

Logisch gevolg Goede afloop Concrete plaats Regelzone 

• Het moest er 
wel van komen 

• Realisatie 
schiet tekort, 
opportunisme 
overheerst 

• Op de voor-
grond treden 

• Positieve ver-
wachtingen en 
beelden 

• Te weinig ruim-
te en te weinig 
tempo 

• Dynamiek 
wordt onvol-
doende benut 

• Fysieke eigen 
ruimte 

• Framework 
concretiseert, 
maar wekt ook 
spanning op 

• …maakt zaken 
zichtbaar  

• Gouden toe-
komst versus 
obstructie in 
de praktijk  

• Weinig harde 
afspraken 

De ruimte blijft achter het direct waarneembare verborgen. Nonaka maakt wel een 

koppeling tussen kennis en ruimte, waarbij kennis wordt ‘geactiveerd’ in de ruimte. ‘Ba 

is also conceived as the frame (made up of borders of space and time) in which know-

ledge is activated as a resource for creation (Nonaka & Konno 1998, p. 41).’ Het ruimte-

concept bij Nonaka hangt direct samen met de omzetting van expliciete kennis 

(uitgedrukt in een bepaalde vorm) en impliciete kennis (persoongebonden’). De be-

schrijving van deze casus roept het beeld op van een onderneming die wel plaats wil 

maken voor een nieuwe praktijk. Echter, zij is vooral gericht op de uitkomst van die 

nieuwe praktijk (de standaardoplossingen) en vergeet zorg te besteden aan de ruimte 

die nodig is om te ontwikkelen. Ondanks de aanwezigheid van veel ervaringskennis, 

wordt deze niet of nauwelijks geactiveerd. Een methodisch raamwerk blijkt geen ruim-

tescheppend kader in dat opzicht. In de volgende casus wordt daarom specifiek onder-

zoek gedaan naar de factoren die de ruimte beïnvloeden.  

5.6 Modelbouw (T-2) 

Als een businessunit als een ideeënwerkplaats wordt geïnitieerd, is het onduidelijk 

wat die ideeënwerkplaats dan inhoudt. Het is een black box waarin van alles kan gebeu-

ren. Dit onderzoek is er niet op gericht om die black box te openen, maar de dimensies 

te benoemen waarlangs een dergelijke werkplaats vorm zou kunnen krijgen. Daartoe 

dient het model van de ontwikkelingsruimte. Het is een dynamisch model geïnspireerd 

op theoretische noties als de zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky) en het ba-concept 

(Nonaka). De zone van naaste ontwikkeling wordt bepaald door een variërend verschil 

in bekwaamheid tussen twee personen. Ba’s kunnen verbonden worden en een basho - 

een grotere ruimte - vormen. 
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In de ontwikkelingsruimte is behalve de dynamiek ook de relatie tussen individu en 

collectief aan de orde. We maken deze relatie expliciet door de concepten uit de eerste 

casus (zie hoofdstuk 3) te verbinden met de concepten die zijn ontwikkeld binnen deze 

casus. Als we die relatie individu-collectief procesmatig beschouwen, dan onderschei-

den we drie opeenvolgende fasen gedurende het eerste half jaar dat de businessunit 

bestaat: 

1. De fase voorafgaand aan de businessunit. In deze fase wisselen mensen van het 

ontwerpbureau ervaringskennis uit. Er ontstaat een notie dat er meer mogelijk 

is.  

2. De fase waarin de businessunit wordt aangekondigd. In deze fase besluit het 

managementteam om een nieuwe activiteit te gaan ondernemen en een busi-

nessunit te vormen. Een aantal mensen werkt aan een framework, dat de basis 

vormt voor de samenwerking binnen de businessunit. 

3. De fase waarin de businessunit formeel is gestart. In deze fase is voor buiten-

staanders duidelijk wie formeel bij de businessunit hoort en wie de teamleiders 

zijn. De businessunit gaat van start op basis van het framework en wordt op af-

roep ondersteund door de actieonderzoeker.  

 

Figuur 5.2 De drie opeenvolgende fasen gedurende het eerste half jaar dat de busi-

nessunit bestaat 

In de vorige casus (zie hoofdstuk 3) is de individuele ruimte in drie dimensies uit-

eengezet: ‘uitbreiden’, ‘ordenen’ en ‘afstand nemen’. Die individuele ruimtelijkheid is 

hierna weergegeven met een symbool dat bestaat uit een horizontaal vlak en een verti-

cale as. Op die manier kunnen de drie fases als volgt worden gerepresenteerd. 

In fase 1 zien de teamleden het als een logisch gevolg dat de businessunit wordt ge-

formaliseerd. Ze worden weliswaar door het managementteam naar een ‘verzamel-

plaats’ geroepen, maar beleven dat tevens als een eigen beweging. In feite bestaat er 

een subversief werkverband. Het logische gevolg is te verbinden met de individuele 

dimensie ‘uitbreiden’. Het is een beweging vanuit het hoofd naar de feitelijke praktijk: 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
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er worden contacten aangegaan, het ‘ik’ wordt gepositioneerd ten opzichte van de an-

der. Het is op collectief niveau een beweging van de achtergrond naar de voorgrond. 

‘Uitbreiden’ draagt bij aan dat op de voorgrond treden. 

In fase 2 beginnen de mensen vanuit individueel perspectief grip te krijgen op 

werkprocessen en op alles wat daarmee samenhangt. Als mensen in de businessunit 

gaan meedoen, gaan ze ook hun eigen gedachten en afwegingen ordenen in de richting 

van die businessunit. Fase 2 wordt daarom gerepresenteerd als een opening, een weg 

die nog gegaan moet worden. Daarbij coördineren de mensen wel hun acties. Ze staan 

dichter bij elkaar. 

In fase 3 is de businessunit een feit, en daarmee ook de ontwikkelingsruimte, hoe 

goed of slecht die als zodanig ook functioneert. De individuele ruimtelijke dimensie 

‘afstand nemen’ vertaalt zich daarbij naar de ‘goede afloop’ enerzijds en de ‘regelzone’ 

anderzijds. Kortom, afstand nemen heeft in de ontwikkelingsruimte betrekking op 

inhoud en proces. Als we deze gedachtelijn doortrekken, ontstaat er een ontwikkelings-

ruimte die gemakshalve gerepresenteerd wordt door een ruit waarvan de hoekpunten 

de gecombineerde concepten representeren. 

De verbinding van de concepten uit de eerste casus met de concepten uit deze casus 

levert aldus het volgende voorlopige model van de ontwikkelingsruimte op. Vanuit dit 

model is naar nieuwe termen gezocht voor de dimensies van de ontwikkelingsruimte. 

 

Figuur 5.3 Verbinding individuele en collectieve ruimtelijke dimensies 

De combinatie van ‘uitbreiden’ en ‘logisch gevolg’ staat voor het wordingsproces. 

Hier is de term ‘synchroniciteit’ aan verbonden, om aan te geven dat het hier gaat om 

mensen en ideeën die samenvallen. De combinatie van ‘ordenen’ en ‘concrete plaats’ 

staat voor het eigenlijke ontwikkelproces. De aanduiding ‘finaliteit’ die hieraan is ver-

bonden, geeft aan dat die ontwikkeling doelgericht is. De combinatie van ‘afstand ne-

men’ en ‘goede afloop’ staat voor een proces van verbeelding. De aanduiding 

‘reflexiviteit’ geeft hierbij aan dat perspectiefontwikkeling en reflectie het ontwikkelpro-

ces beïnvloeden. De combinatie van ‘afstand nemen’ en ‘regelzone’ staat voor het 

logisch gevolg concrete plaats uitbreiden ordenen 

goede 
afloop 

afstand 
nemen 

afstand 
nemen 

regelzone 
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communicatie- en afstemmingsproces. De aanduiding ‘regulativiteit’ benadrukt hierbij 

dat deze dimensie ervoor zorgt dat het ontwikkelproces gereguleerd wordt. 

Tabel 5.2 De vier dimensies van de ontwikkelingsruimte 

Individueel Collectief Dimensie 

Uitbreiden Logisch gevolg Synchroniciteit 

Ordenen Concrete plaats Finaliteit 

Afstand nemen Goede afloop Reflexiviteit 

Afstand nemen Regelzone Regulativiteit 

Door deze gecombineerde concepten te benoemen zijn deze dimensies - binnen het 

gehanteerde theoretische perspectief - bijna uitgekristalliseerd. Rest nog de opgave om 

deze dimensies ruimtelijk voor te stellen. 

Voor de perceptie van de dimensies zijn twee zaken belangrijk: 

1. de voorstelling van de dimensie als kracht of vector. 

2. de voorstelling van de ontwikkelingsruimte als samenspel van de dimensies, als 

krachtenveld of een optelsom van vectoren. 

De voorstelling van de dimensie als kracht of vector houdt in dat een dimensie gro-

ter of kleiner kan zijn. Op die manier wordt recht gedaan aan de dynamiek van de 

ruimte en aan de mate waarin een bepaalde dimensie doorwerkt in de praktijk. Dus 

bijvoorbeeld reflexiviteit kan meer of minder aanwezig zijn en datzelfde geldt voor de 

andere dimensies. De dimensies zijn in hun aard contextneutraal (worden gezien als 

onafhankelijk van de omgeving), maar de grootheid is contextafhankelijk (wordt be-

paald door wat er in de context, door menselijke activiteit plaatsvindt). In het geval van 

de businessunit kunnen zaken als het uitwisselen van positieve toekomstverwachtingen 

en visies als uitingen van reflexiviteit worden gezien. Maar er is meer onderzoek nodig 

om daar uitspraken over te doen (zie ook het volgende hoofdstuk). 

De ontwikkelingsruimte is daarmee gedefinieerd als een samenspel van krachten. 

De omvang ervan wordt bepaald door de vier dimensies. De vier dimensies kunnen op 

verschillende manieren in een model worden samengebracht. In dit stadium is geko-

zen voor onderstaand model, dat voortvloeit uit de hierboven uitgewerkte verbinding 

met de concepten uit de vorige casus. Daarbij wordt de ontwikkelingsruimte gevormd 

door een ruit als resultante van de omvang van de afzonderlijke dimensies. 

Praktijkvraagstukken kunnen vaak niet vanuit de theorie worden opgelost. Theorie 

is immers losgekoppeld van de plaats. De theorie kan wel inspireren en de kijk op de 

praktijk beïnvloeden. Door een theoretische verkenning te koppelen aan een vraag 

vanuit de praktijk, krijgt ‘theory-guided bricolage’ gaandeweg vorm. Het blijft zoeken, 
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zoeken naar de materialen die voorhanden zijn om iets te maken waar de praktijk mee 

verder kan, of op weg geholpen wordt. 

 

Figuur 5.4 Model van de ontwikkelingsruimte op basis van de vier dimensies  

De theoretische verkenning van waaruit deze casus onder de loep is genomen, is te 

beschouwen als een palet van ruimtelijke noties. Deze noties worden begeleid of gerela-

teerd aan opvattingen over de sociale werkelijkheid, leren, kenniscreatie en veranderen. 

Het is die veelheid aan opvattingen, waaronder vaak weer verschillende waarden en 

cultuursystemen schuilgaan, die het complex maken. Het is een extra opgave om een 

praktijkprobleem vanuit die complexiteit gericht en werkzaam aan te pakken. Juist bij 

vragen waar een inhoudelijk doel gerealiseerd moet worden, kan de facilitator niet vol-

staan met een goed proces zonder naar de inhoud te kijken. Proces en inhoud zijn 

nauwelijks te scheiden, en een team wordt bovendien op inhoud afgerekend. 

De behoefte om een model van de ontwikkelingsruimte te ontwerpen komt voort uit 

de wens om de complexiteit te hanteren zonder die te reduceren. Binnen de ontwikke-

lingsruimte is namelijk alles mogelijk. Van gestroomlijnde processen tot pure chaos, 

individuele acties en gecoördineerde activiteiten: de ontwikkelingsruimte sluit niets uit. 

Het model van de ontwikkelingsruimte is bedoeld als basis om: 

• inschattingen te kunnen maken over de ontwikkelingsruimte van een collectief; 

• een collectief op een andere manier te gaan faciliteren. 

Beide punten moeten verder worden uitgewerkt. Dat gebeurt vanuit het gegeven dat 

in de ontwikkelingsruimte het eigenaarschap over het leren, ontwikkelen en verande-

ren ligt bij de mensen die meedoen in die concrete ontwikkelingsruimte. Het collectief 

Synchroniciteit 

Reflexiviteit 

Regulativiteit 

Finaliteit 

Ontwikkelingsruimte 
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maakt, onderhoudt en vergroot de ontwikkelingsruimte zelf en breekt deze ook af. De 

rol van de facilitator is om daarbij te adviseren, aanpakken te bedenken zodat, in de 

woorden van Powley (1995), de ruimte functioneert als een unit for action and change.  
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Casus 3 De conferentieCasus 3 De conferentieCasus 3 De conferentieCasus 3 De conferentie voor HRD voor HRD voor HRD voor HRD----professionalsprofessionalsprofessionalsprofessionals    

Binnen de postdoctorale managementopleiding Learning and Development (MLD) 

wordt jaarlijks een ééndaagse conferentie georganiseerd rond instrumenten, de zoge-

naamde MLD-tooldag. Deze tool-conferentie wordt voorbereid en begeleid door studen-

ten uit het betreffende studiejaar en staat open voor alumni en andere 

geïnteresseerden. De instrumenten die worden ingebracht variëren sterk. Het betreft 

instrumenten ten behoeve van diagnose, training, procesbegeleiding, veranderingsma-

nagement, enzovoort. In 2000 is de tool-conferentie opgezet volgens het SECI-model 

van Nonaka. De organisatoren van deze tool-conferentie hebben mij benaderd met de 

vraag een bijdrage te leveren in het ontwerpen van een programma gebruikmakend van 

het SECI-model. Dit heeft geresulteerd in een drietal werksessies waarin het volgende 

is ontwikkeld: een globale opzet, een algemene introductie, en instructies voor de deel-

nemers en procesbegeleiders. 

De informele momenten, zoals de koffiepauzes en de lunch, zijn als ‘originating Ba’ 

ingericht, bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om vertrouwen te ontwikkelen. 

In de ‘originating Ba’ werd ook de interesse gewekt voor de workshops. De begeleiders 

van de workshops gaven korte vooruitblikken op hun sessie. Een en ander gebeurde 

zonder strikte programmering en kreeg daardoor een enigszins rommelig karakter. De 

workshops werden gegeven in parallelsessies (meerdere workshops tegelijkertijd) en 

daarin kwamen dan de overige drie Ba’s terug. Aan elke workshop was door het organi-

serend comité een procesbegeleider toegevoegd. De procesbegeleider moest erop toe-

zien dat de Ba’s werden doorlopen. Elke Ba heeft een specifieke functie met daarbij 

behorende spelregels. 

Alle deelnemers hadden vooraf uitleg gekregen over de opzet van de tool-

conferentie. Daarbij was ook achtergrondinformatie over de Ba’s toegevoegd. Aan het 

begin de tool-conferentie is door de organisatoren nogmaals een toelichting gegeven. 

Iedere deelnemer was daarmee op de hoogte van het gegeven dat er bewust vanuit een 

model gewerkt zou worden. De parallele sessies duren anderhalf uur om de ba’s te 

kunnen doorlopen. In elke workshop wordt bovendien een proceshoeder en een vraag-

hoeder aangesteld. Om ‘Originating ba’ te laten slagen moeten pauzes gelijk lopen en 

moet iedereen aanwezig zijn. 

 



 

 

6666 Factoren dieFactoren dieFactoren dieFactoren die de ruimte de ruimte de ruimte de ruimte beïnvloeden beïnvloeden beïnvloeden beïnvloeden    

6.1 Introductie 

Om grip te krijgen op de reëel door mensen beleefde ruimte is een tool-conferentie 

met vakgenoten aangegrepen om het concept ‘ontwikkelingsruimte’ en zijn vier di-

mensies verder te onderzoeken. Voor de opzet van de betreffende conferentie is met 

name gebruik gemaakt van het Ba-concept en het SECI-model (zie hoofdstuk 3). De 

organisatoren van de tool-conferentie wilden nagaan of het model geschikt is om confe-

renties op te baseren en welke effecten dat heeft. De tool-conferentie is als casus voor 

dit onderzoek gebruikt door deelnemers te bevragen op hun ervaringen met de gehan-

teerde werkwijze. Daarbij is ingezoomd op de beleving van de verschillende ruimtes 

(Ba’s) zoals die zijn onderscheiden. 

Als Nonaka & Konno (1998) beweren dat organisaties ruimte kunnen scheppen of 

dat mensen door hun onderlinge relaties ruimte kunnen maken, dan schuilt daarin een 

relatieve opvatting over die ruimte. Een opvatting die ruimte beschouwt als iets dat te 

maken valt en constituerend werkt voor iets anders. Ruimte kan bijdragen aan bepaalde 

processen, aan de ontwikkeling of creatie van kennis. De vorige twee casussen hebben 

een conceptueel model van de ruimte opgeleverd, dat is aangeduid als de ontwikke-

lingsruimte. Het is te beschouwen als een werkhypothese om te toetsen of onder de 

ruimte die processen constitueert, een model schuilgaat dat toegepast kan worden om 

leerprocessen te faciliteren. Een model waarvan de onderdelen op zichzelf staande 

functies te vervullen hebben ten aanzien van het geheel en waarbij de onderdelen sa-

men tot een beleving van ruimte leiden. Daarbij is getracht het niet-tastbare van de 

ruimte te concretiseren in procestermen: synchroniciteit, regulativiteit, reflexiviteit en 

finaliteit. Op die manier is recht gedaan aan de overall functie van de ruimte die wordt 

onderzocht, namelijk het laten ontstaan, het ondersteunen en het geven van een door-

gaand karakter aan processen. 

Wat in het model van de ontwikkelingsruimte ook tot uitdrukking komt is het dy-

namische karakter van de ruimte. De ruimte kan toe- of afnemen doordat de onderde-

len sterker of zwakker worden. Ook dat is te beschouwen als een werkhypothese. Het is 

deze hypothese van toe- en afnemen, van een meer of minder goed functionerende 

ruimte die in dit hoofdstuk centraal staat. Het onderzoek in deze casus focust zich op 

de beleving van ruimte zoals die door de deelnemers van de conferentie al of niet is 

ervaren, met als doel het model van de ontwikkelingsruimte verder te verrijken. 
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6.1.1 Vraagstelling 

Het doel van dit deelonderzoek is meer inzicht te krijgen in de dynamiek van de 

ontwikkelingsruimte en met name de factoren die door mensen worden benoemd als 

zijnde van invloed op die ruimte. Daarmee is de ruimte tevens geproblematiseerd en 

niet louter meer een gegeven. De ruimte is geen leeg decor waarin nog wat geplaatst 

kan worden, maar een eenheid van analyse. Een eenheid die zoveel mogelijk recht doet 

aan de complexiteit van processen en daarom niet één onderdeel belicht, maar focust 

op het geheel waarbinnen zich van alles afspeelt. De problematisering bestaat erin de 

ruimte te relateren en afhankelijk te maken aan menselijke activiteit. In het vervolg op 

de vorige onderzoeksvraag waarin de ontwikkelingsruimte als sensitizing concept cen-

traal stond, wordt in deze casus gekeken naar de beïnvloedbaarheid van die ruimte. De 

vraag die centraal staat in deze casus luidt: 

Welke factoren -in de beleving van mensen- zijn van invloed op de ruimte en op de 

creatieprocessen die daarin plaatsvinden? 

6.2 Onderzoeksontwerp 

Aan 37 mensen is twee dagen na de tool-conferentie een korte vragenlijst per email 

toegestuurd. 15 mensen hebben een ingevulde vragenlijst teruggestuurd. De antwoor-

den zijn vervolgens open gecodeerd (zie tabel 6.1). De open coderingen zijn daarna 

gecategoriseerd (zie bijlage 2). Uit de coderingen is een verhaallijn gedestilleerd waarbij 

vier factoren zijn benoemd en uitgewerkt. Vanuit die verhaallijn is bewust de verbin-

ding gezocht met de vier ontwikkelde dimensies zoals gepresenteerd in het vorige 

hoofdstuk. Deze werkwijze heeft het model van de ontwikkelingsruimte verder verrijkt 

en tevens bruikbaarder gemaakt om in een volgende casus te worden toegepast als 

onderzoeksmodel. 

Belangrijk voor de analyse is de constatering dat de uitspraken van respondenten 

vaak persoonlijk van aard zijn. Het betreft dus geen algemeen geldende antwoorden. 

Elk antwoord is in principe waar voor de betreffende persoon op die dag. Het is vanuit 

die verscheidenheid aan kwalitatieve antwoorden, die bij elkaar opgeteld een soort van 

generiek karakter dragen, dat de categorisering heeft plaatsgevonden. 

6.3 Aanvullende theorie 

6.3.1 Kritiek op het SECI-model 

Er is vanuit verschillende hoeken kritiek gekomen op het SECI-model van Nonaka 

& Konno (zie hoofdstuk 3). Brown & Duguid (1998) geven aan dat de conversie van 

impliciete naar expliciete kennis, hetgeen het fundament vormt van de kenniscreatie-

spiraal in het SECI-model, een bepaald soort kennis betreft. Namelijk kennis die te 
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externaliseren valt tot informatie. Door het echter centraal te stellen lijkt het erop dat 

kenniscreërende ondernemingen vooral goed moeten zijn in de conversie van implicie-

te of verborgen kennis naar expliciete kennis in de vorm van documenten en databases, 

om vervolgens die geëxpliciteerde kennis weer te laten internaliseren. Maar daarmee 

wordt (impliciet) een belangrijke rol toegekend aan het expliciteren en de geëxpliciteer-

de kennis. Het verraadt dus een opvatting over kennis. Als we ons proberen voor te 

stellen vanuit het SECI-model hoe het werkt, dan worden mensen in de ‘originating-ba’ 

voorbereid om kennis te delen, in de ‘interacting-ba’ wordt door een proces van uitwis-

seling en dialoog aanwezige kennis tastbaar voor elkaar, via de ‘cyber-ba’ komt die tast-

bare kennis dan in het collectieve geheugen terecht en in de ‘exercising-ba’ wordt uit 

deze kennisbron geput in het werk, maar ook in opleidingen. 

Een dergelijke, zich steeds herhalende cyclus is op de eerste plaats een aantrekkelijk 

perspectief voor (kennis)managers. Het is een elegante variant van de organisatieleer-

cyclus die in vele vormen voorhanden is. Ook Dixon (1995, 2000, 2004) kent een be-

langrijke plaats toe aan het expliciteren van kennis. In haar werk is meer aandacht voor 

‘story telling’ en ‘sharing’ en ze onderscheidt vijf vormen van transfer die tezamen 

bijdragen aan wat common knowledge heet (Dixon, 2000). Common knowledge is de 

verzamelde, specifieke ervaringskennis die binnen een organisatie aanwezig is en die 

de betreffende organisatie een competitief voordeel oplevert. Het voert te ver om de vijf 

vormen van transfer uitgebreid te behandelen. In relatie tot het SECI-model is met 

name het onderscheid tussen ‘near transfer’ en ‘far transfer’ van belang. Volgens Dixon 

(2000) ontstaat expliciete kennis doordat een team een routinematige taak meerdere 

keren uitvoert. Deze kennis kan door ‘near transfer’ betrekkelijk eenvoudig worden 

overgedragen naar teams die vergelijkbaar werk verrichten. Impliciete ervaringskennis 

wordt in verband gebracht met kennis verkregen uit niet-routinematig uitgevoerde 

werkzaamheden. Deze kennis kan door ‘far transfer’ naar teams worden overgedragen 

in andere onderdelen van de organisatie die vergelijkbaar werk doen. Dit vraagt echter 

altijd een vertaalslag. De kennis moet op maat gemaakt worden voor het ontvangende 

team. Daarbij is het absoluut nodig om mensen (zenders en ontvangers) bij elkaar te 

brengen. ‘Far transfer’ is nodig om ‘strategic transfer’ mogelijk te maken, waarbij de 

verspreid aanwezige impliciete kennis wordt gemobiliseerd om een kritische uitdaging 

voor de organisatie met succes aan te gaan. Al met al brengt Dixon veel meer nuance-

ringen aan met betrekking tot de conversie van kennis. 

Brown & Duguid (1998) verwijten Nonaka dat hij alle kennis op een hoop gooit. Het 

onderscheid dat Dixon maakt in verschillende typen transfer zullen zij waarschijnlijk 

als te praktisch beschouwen. Het gaat in zekere zin voorbij aan het fundamentele pro-

bleem dat door Polanyi (1973) is gesteld. Duguid (2006) stelt dat het probleem zit in de 

notie van ‘impliciete kennis’ zelf. Volgens hem legt Polanyi de nadruk op de tacit di-
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mensie en wordt tacit knowledge als zodanig niet onderscheiden. Deze tacit dimensie 

is niet bewust en het is dus de vraag wat er nu feitelijk wordt geëxpliciteerd. Toch voor-

al wat er in de hoofden van mensen zit, wat mensen denken dat ze weten. Argyris 

(1978) wees al op het problematische karakter van het expliciteren van mentale con-

structies en maakt onderscheid tussen: wat we zeggen dat we doen (espoused theory) 

en hoe we het feitelijk doen (theory-in-use). De theory-in-use verwijst naar die tacit 

dimensie en is niet eenvoudig te expliciteren. Het onderscheid tussen kennis en weten 

biedt een oplossingsrichting. Weten wordt daarbij gelokaliseerd in actie en de sociale 

praktijk. Kennis wordt daarbij gebruikt als hulpmiddel. 

De pogingen om kennis te expliciteren heeft waarschijnlijk vooral betrekking op wat 

mensen denken dat ze doen. Logisch dat daar veel vraagtekens bij worden gezet. Maar 

het tot een epistemologisch probleem terugbrengen zoals Brown & Duguid doen, lost 

de praktische problemen niet op. Het spanningsveld tussen op acquisitie georiënteerd 

modellen en op participatie georiënteerde modellen is een gegeven. Nonaka en Dixon 

stellen daarom dat voor conversie en transfer van kennis de levende uitwisseling en 

dialoog van belang is. Cook & Brown (1999) gaan nog een stapje verder en geven aan 

dat mensen hun kennis moeten tonen in actie. De meest praktische oplossing is dus 

om mensen te laten samenwerken in nieuwe combinaties en daarbij specifiek aandacht 

te schenken aan de conversie en transfer van ervaringskennis. 

Wat een aantrekkelijk perspectief leek voor (kennis)managers, namelijk het omzet-

ten van ervaringen naar geëxpliciteerde kennis, vraagt veel meer dan opschrijven van 

wat je weet. Huysman (1998) onderscheidt valkuilen bij het willen managen van ken-

nis. In de ontwikkeling van kennismanagement als nieuwe discipline en werkterrein 

ontstaan er telkens nieuwe valkuilen. Het aardige van die benadering is dat binnen het 

gegeven spanningsveld van acquisitie en participatie telkens nieuwe oplossingen, in de 

vorm technologieën en aanpakken, worden bedacht, maar dat er altijd een valkuil kan 

worden benoemd waarmee rekening gehouden dient te worden. Die valkuil ontstaat 

door al te opportunistisch denken en door te hoge verwachtingen. Misschien is dat ook 

wel het verwijt aan Nonaka, door een te optimistische kijk op de conversie van implicie-

te naar expliciete kennis is er een te rooskleurig beeld geschapen van de creatie van 

kennis. 

6.3.2 De ruimte als eenheid voor actie en transitie 

Homan (2001) geeft aan dat het Engelse werkwoord ‘to contain’ zowel bevatten en 

vasthouden betekent, als bedwingen en in bedwang houden. Groepen en groepswerk 

speelt zich ergens af, het is ‘contained’. Die container is echter niet fysiek, maar het is 

de veilige ruimte waarin het groepsproces zich op een open en constructieve manier 

kan afspelen. De vraag is nu: wat maakt een ruimte tot container, tot een veilige omge-



 factoren die de ruimte beïnvloeden 147 

 

ving? Homan legt, op basis van het werk van Winnicott (1971), een verband met het 

concept ‘holding environment’, dat op zijn beurt terugverwijst naar een vroegere fami-

liesituatie. In die familiesituatie kan het kind vrijelijk experimenteren en leren omdat 

de ouders het kind behoeden voor al te grote gevaren en tevens stimuleren tot volgende 

stappen. 

In de theorie van Winnicott (1971) speelt het concept van ‘potential space’ een be-

langrijke rol. Potential space is de ruimte die ontstaat tussen mensen, het is een derde 

terrein, niet ik noch jij. Die potential space, ook als ‘play ground’ (speelveld) aangeduid, 

ontstaat en wordt tegelijkertijd ervaren. Potential space is voortdurend aan verandering 

onderhevig. Het wordt daarom ook aangeduid als transitioneel gebied, waar ervaringen 

geleefd worden en waar mensen volledig zijn, ongedeeld. Het zijn levende mensen die 

staan in de wereld. Deze focus op de persoon in de wereld vinden we ook terug in de 

theorie van situated learning (Lave & Wenger 1991, p. 53): “As an aspect of social practi-

ce, learning involves the whole person; it implies not only a relation to specific activi-

ties, but a relation to social communities – it implies becoming a full participant, a 

member, a kind of person.” 

Er ligt nog een interessante relatie tussen het werk van Winnicott en de theorievor-

ming rond communities of practice en dat betreft de rol van paradoxen. De benadering 

van Winnicott (in Szollosy, 1998) is erop gericht te ontsnappen aan de-ontologisering 

van de mens. De scheiding tussen subject en object, terug te voeren op de Cartesiaanse 

dualiteit, leidt er gemakkelijk toe dat de mens vanuit dat onderscheid gaat denken. Hij 

ervaart zichzelf al als duaal, namelijk bestaande uit een subjectief denkapparaat en een 

objectief lichaam. In de potential space echter, ontmoet de mens de ander, en is er geen 

ruimte voor een simpele dialectiek. Er is de bewustwording dat het onderscheid sub-

ject-object geen oplossing is, maar een paradoxaal gegeven waarmee geleefd moet wor-

den. De potential space is daarom de plaats waar over die paradox onderhandeld wordt. 

Dit proces van negotiation about meaning speelt ook bij Wenger (1998) een centrale rol 

en ook daar wordt een direct verband gelegd met paradoxen. Communities of practice 

vinden haar legitimatie in het gegeven dat ze de inherente paradoxen van de praktijk 

weten te hanteren. 

Het concept ‘potential space’ is bij Winnicott reeds duidelijk een zijnsbegrip, een 

poging tot re-ontologisering van het menselijk bestaan. Het onderhandelen over die 

paradoxale kant van het bestaan kan met veel angst gepaard gaan. Om die angst te 

overwinnen wordt de notie van ‘transitional object’ opgevoerd, iets wat in pedagogische 

en therapeutische settings allerlei vormen kan aannemen (een verhaal, een gebruiks-

voorwerp, etc.). In de context van organisaties echter, spelen transitionele objecten ook 

een belangrijke rol. Engeström (1999) constateert dat een protocol of bepaald formulier 

objecten zijn waaromheen het leerproces van een groep professionals (zoals artsen of 
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politiemensen) zich afspeelt en dat tot aanpassing of verandering van de praktijk kan 

leiden. De notie van ‘transitionele objecten’ is een belangrijke aanvulling op het ken-

niscreatiecyclus van Nonaka et al. (1995, 1998). 

Samenvattend, de ontwikkelingsruimte kan als een speelveld tussen mensen wor-

den opgevat. Een ruimte die niet louter subjectief van aard is en beleefd wordt, maar 

die een concrete sociale plaats is, waar mensen als personen elkaar ontmoeten en bete-

kenis geven aan hun waarnemingen en ervaringen. Het is de ruimte waarin het leer-

proces zich afspeelt. Die ruimte ontstaat in de ontmoeting van mensen en is tevens het 

medium dat mensen bij elkaar houdt waardoor er een zekere begrenzing ontstaat. Bin-

nen die begrenzing is dan creativiteit mogelijk, niet vanwege de ruimte maar eerder 

door het intrinsieke creatieve vermogen van de mens die de ruimte krijgt.  

6.4 Analyse en interpretatie 

6.4.1 Globale impressie 

Een tool-conferentie met vakgenoten heeft als voordeel dat de mensen gewend zijn 

in termen van leren te praten. Dat valt al meteen op bij het lezen van de antwoorden. 

Met gemak wordt gesproken over enkelslag en dubbelslag leren, reflectieve integratie, 

kenniscreatie, enzovoort. Er wordt eigenlijk vanuit een gedeeld referentiekader deelge-

nomen aan deze tool-conferentie en dat gedeelde kader maakt dat er op een overeen-

komstig conceptueel niveau is geantwoord. Natuurlijk, men kan dit uitleggen als 

‘espoused theory’, maar daar staat tegenover dat de antwoorden vaak kritisch en reflec-

tief van aard zijn. Het zijn juist vakgenoten die vanuit hun professie nauwgezet de 

werking en toepassingsmogelijkheden van een nieuwe werkwijze beoordelen en daarbij 

tevens de details weten te articuleren rond bijvoorbeeld de rol van procesbegeleiders of 

de verstrekte achtergrondinformatie. 

De opvattingen van de deelnemers over de tool-conferentie lopen sterk uiteen. 

Sommigen zijn uitermate nieuwsgierig en worden uitgedaagd door de spannende en 

interessante opzet. Anderen hebben een afwachtende houding, maar denken vaak wel 

dat de opzet zinvol kan zijn. Weer anderen ervaren het als complex, omslachtig en 

ingewikkeld. Dan zijn er mensen die eigenlijk geen idee hebben wat ze te wachten 

staat, maar juist worden aangetrokken door het onbekende. De mogelijkheid voor eigen 

inbreng die de gekozen werkwijze biedt, spreekt sommigen zeer aan. Een deel van de 

respondenten meent dat deze werkwijze zeer geschikt is om het geijkte patroon of de 

standaardformule van presentaties en workshops te doorbreken. De tool-conferentie 

heeft sommigen meer vertrouwen gegeven in het onderliggende concept. De meeste 

mensen hebben veel plezier beleefd aan de dag. Al met al reageert het merendeel van 

de respondenten positief op de toegepaste werkwijze.  
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Tijdens de dag voelen mensen zich uitgedaagd om iets met de ruimte te doen, het-

geen blijkt uit spontane acties om een ‘eigen’ Ba in te richten. Verschillende respon-

denten koppelen het ambitieniveau van deze tool-conferentie (uitproberen van een 

nieuwe werkwijze) aan de plaats waar een en ander zich afspeelt (een universiteitsge-

bouw in Tilburg). Die plaats wordt als beperkend ervaren in de zin dat er sprake is van 

uniform ingerichte zalen die eigenlijk niet lijken aan te sluiten bij de werkwijze. De 

zaalindeling is niet gemakkelijk te configureren, zeker niet binnen de beperkte tijd die 

voor een workshop beschikbaar is. 

Verder wordt de rol van de procesbegeleider genoemd als degene die mensen bege-

leidt naar een andere Ba door de nieuwe spelregels te introduceren en mensen als het 

ware denkbeeldig mee te nemen naar een andere ruimte. Hoewel door de organisator 

deze rol specifiek is benoemd en ingevuld, wordt er door respondenten verschillend 

over geoordeeld. Sommige procesbegeleiders houden zich niet aan de voorgestelde 

spelregels of reageren te laconiek. In een aantal gevallen zijn de gevers van workshops 

daar debet aan. Zij hebben in de opzet van hun workshop te weinig rekening gehouden 

met de voorgestelde werkwijze. In dat geval is er voor de procesbegeleider eigenlijk 

geen goede uitvoering van zijn rol mogelijk, anders dan bijsturen waar mogelijk. 

Opvallend is verder dat de gekozen werkwijze door mensen als uitnodigend wordt 

ervaren om bij te dragen aan de inhoud. Het geheel krijgt daardoor het karakter van 

een laboratorium waar verder gewerkt wordt aan de tools en instrumenten die worden 

ingebracht, in plaats van te luisteren naar presentaties over die tools en instrumenten. 

Of zoals een van de respondenten het verwoordt: “Door de aanpak via de Ba's werden 

er nog meer resultaten (dan gewoonlijk) bereikt. Bepaalde mensen die spontaan min-

der aan bod zouden komen, deden dat nu wel. Er werden ook flinkere en explicietere 

inspanningen geleverd om parallellen op te speuren en integratieslagen te maken.” 

6.4.2 Het functioneren van Ba 

Er is aan de deelnemers gevraagd aan te geven wanneer ze een bepaalde Ba goed of 

slecht vonden functioneren. Iedere respondent heeft daarop geantwoord. In onder-

staande tabel (6.1) worden de redenen weergegeven die mensen aangeven waarom een 

ruimte slecht of juist goed functioneert. Er is een aantal algemene redenen te herken-

nen, maar onderstaande tabel geeft ook strikt persoonlijke argumentaties die niet van-

zelfsprekend van toepassing hoeven te zijn voor iedereen. Bovendien, wat voor de een 

een factor is waardoor de ruimte minder goed gaat functioneren, is voor de ander een 

teken dat het juist beter gaat (bijvoorbeeld A8 versus B15). 



150 leerarchitectuur 

 

Tabel 6.1 Open coderingen van de antwoorden van de respondenten 

Slecht functionerende Ba: (A) Goed functionerende Ba: (B) 

1. Te weinig tijd. 

2. Te veel tijd besteed aan introductie 
van een instrument. 

3. Te weinig uitwisseling emoties (van 
nieuwsgierigheid, verbazing, enz.) 

4. Te druk met ‘social talk’ 

5. Snel (onbewust) beslist voor deelna-
me aan een workshop. 

6. Te veel nadruk op gezelligheid. 

7. Theorie met betrekking tot de inge-
brachte tool komt niet aan bod. 

8. Onduidelijk proces. 

9. Geen dialoog. 

10. Te veel discussie over ervaringen. 

11. Geen procesbewaker. 

12. Geforceerde overgangen. 

13. We waren vooral aan het zoeken. 

14. Inbreng van mensen is onduidelijk. 

15. Deelnemers niet goed geïnformeerd 
over de aanpak. 

16. Deelnemers niet geoefend in werkwij-
ze. 

17. Geen gemeenschappelijke/gedeelde 
vraag. 

1. Regels van het spel begrijpen. 

2. Duidelijk onderscheid tussen ruimtes. 

3. Proces bewaakt en geleid. 

4. Concentratie (van de deelnemers). 

5. Voorkomen van discussie over erva-
ringen. 

6. Herinrichting van de zaal. 

7. Vragen naar mensen (interesses). 

8. Vragen naar ervaringen. 

9. De ene ruimte is basis voor de andere. 

10. Oefenen is nodig. 

11. Gemeenschappelijk eigenaar worden 
van de tool (door uitwisseling). 

12. Constructie van begrippen. 

13. Probleemstelling verrijken door erva-
ringen en perspectieven uit te wisse-
len. 

14. Begrenzen van de ruimte (leidt tot 
meerwaarde). 

15. Chaos toestaan (structuur lijkt ineens 
te ontstaan). 

16. Natuurlijk karakter van proces.  

Een nadere toelichting ten aanzien van een aantal factoren is te vinden in bijlage 2. 

Op basis van die toelichting bij de antwoorden kan worden gesteld dat mensen ener-

zijds de ruimte op een unieke manier beleven en dat er anderzijds sprake is van gene-

rieke mechanismen die behoren bij het al of niet slagen van een beoogde werkwijze. 

Dit is echter geen onoverbrugbare tegenstelling. Een werkwijze die uitgaat van ruimte, 

dient de beleving van die ruimte goed te bewaken. Dat kan door de mechanismen die 

de ruimte goed laten functioneren te bevorderen en de mechanismen die de ruimte 

slecht laten functioneren op de een of andere manier af te zwakken. De ‘slechte me-

chanismen’ zijn niet in absolute zin slecht. Te weinig uitwisseling van emoties (van 

nieuwsgierigheid, interesses, …) is te verbinden met vragen naar ervaringen van men-

sen. Door juist bepaalde emoties te negeren komt men niet toe aan een werkelijk ge-

sprek. Een vragende benadering behelst ook niet het stellen van standaardvragen, maar 

is het omzetten van een nieuwsgierigheid en oprechte interesse in vragen die ertoe 

doen. Vragen die de ander uitnodigt zijn of haar verhaal te vertellen. 
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De verbinding maken tussen die mechanismen en tot een coördinatie komen die de 

beoogde ruimte creëert mag aldus ‘de ambacht of de kunst’ genoemd worden van deze 

werkwijze. Het kunnen hanteren van die mechanismen vereist niet uitsluitend een 

protocol (spelregels, instructies), maar een systemische blik van de deelnemers en be-

paalde attituden en vaardigheden om de mechanismen in werking te zetten op een 

zodanige manier dat het beoogde effect (een bepaalde ruimte) ontstaat. Men moet het 

als het ware voor zich zien hoe het kan werken en díe interventies doen die bijdragen 

aan het bevorderen van de ruimte voor iedereen. 

6.4.3 De invloedrijke factoren 

Stelt u zich voor dat u in een conferentie aan het werk bent die uitgaat van verschil-

lende ruimtes, maar de ruimtes verschillen uiterlijk niet of nauwelijks van elkaar. Er 

kan wat met tafels en stoelen worden geschoven of men kan besluiten in de hal te gaan 

zitten, maar de fysieke ruimte is duidelijk niet volgens het Ba-model gebouwd. Inte-

gendeel, het gebouw is ingericht voor de overdracht van kennis met daartoe geoutil-

leerde collegezalen. Dat vraagt van de deelnemers een zekere verbeeldingskracht en 

discipline in het ‘doen alsof’ er een andere ruimte wordt betreden. Per ruimte geven de 

spelregels wel houvast, maar de geijkte patronen die dit soort conferenties kenmerken 

werken natuurlijk ook gewoon door. 

‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, geldt in deze situatie wellicht ook. Zouden we een 

perfect configureerbare fysieke ruimte tot onze beschikking hebben gehad, dan waren 

wellicht de ‘overige’ factoren niet in het vizier gekomen. Of wellicht gaan we te gemak-

kelijk uit van de invloed van de fysieke ruimte op mensen. In hoeverre kan een groep 

mensen een op het eerste zicht niet inspirerende omgeving omtoveren tot een dialogi-

sche en doelmatige setting? 

Kortom, we willen de invloed van de fysieke omgeving op het welbevinden en de 

taakuitvoering van mensen niet geringschatten, maar tegelijkertijd recht doen aan an-

dere factoren die de beleving van ruimte beïnvloeden. Op basis van de antwoorden van 

de respondenten en de verwerking daarvan komen we tot vier invloedrijke factoren op 

de dynamiek van de ruimte: 

• Tijd 

• Natuurlijkheid 

• Verhaal 

• Gedeeld leiderschap 

Tijd: beschikbaarheid van tijd om een ruimte te creëren of tot zijn recht te laten komen 

De notie van tijd is vanaf het begin van dit onderzoek een problematisch iets ge-

weest. Tijd lijkt niet te scheiden van ruimte. Er is bij voortduring sprake van een soort 

begripsverwarring. Mensen gebruiken ruimte en tijd door elkaar. Voor ruimte kan 
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soms ook tijd worden gelezen of andersom. Het onderzoek in deze casus maakt duide-

lijk dat tijd als een invloedrijke factor voor de ruimte kan worden gezien. Daarmee is 

het probleem ruimte-tijd niet opgelost, maar enigszins hanteerbaar gemaakt. Tijd als 

invloedrijke factor te zien ten aanzien van ruimte, is een soort keuze en vloeit op een 

heel natuurlijke manier voort uit de aanvliegroute van dit onderzoek. 

Tijd als invloedrijke factor ten aanzien van de ruimte duidt in eerste instantie op tijd 

als hoeveelheid; de beschikbare en benodigde tijd. Om ruimte te creëren is een bepaal-

de hoeveelheid tijd nodig. Tijd is nodig om de setting en spelregels uit te leggen. Men-

sen behoeven tijd om daaraan te wennen en zich ertoe te verhouden. De benodigde tijd 

is onontbeerlijk. Een van de deelnemers verwoordt het als volgt:  

“De laatste ba's zijn bij de tweede en derde sessie die ik heb bijgewoond niet tot zijn 

recht gekomen. De reden daarvan was m.i. dat er te weinig tijd was. We waren al vrij 

veel tijd kwijt door de introductie van het instrument. Vervolgens kwamen er veel vra-

gen aan de tool-inbrenger om nog meer te weten te komen van het instrument. Toen 

dat helemaal duidelijk was gingen we over naar ervaring/kennis delen en toen was de 

tijd al om.” 

Tijd hoeft niet onbeperkt te zijn. Het gaat dus ook niet om de hoeveelheid tijd in 

kwantitatieve zin alleen, maar om hoe de tijd wordt aangewend om ruimte te maken. 

Dan kan een kwartiertje al wonderen doen: 

“In de workshop werkte interacting Ba heel goed, het thema met elkaar goed uitge-

diept. Toen was de tijd eigenlijk te kort om nog aan de cyber Ba te beginnen. Toch ge-

daan, en in een kwartier kwam er heel betekenisvolle informatie van verschillende 

deelnemers die ons in staat stelde het thema wat ruimer te zien en er andere opvattin-

gen naast te leggen. Die bleken bij nader inzien zeer aan te sluiten bij het beginthema. 

Was verhelderend.” 

Daaropvolgend is de tijd een dragende factor, een steunbalk die de ruimte in stand 

houdt. Na een tijdje komt de werking en functie van een bepaalde ruimte pas goed tot 

zijn recht. In deze conferentie lukte dat meestal niet met alle vier de Ba’s, maar ver-

schillende deelnemers geven aan dat de interacting en cyber Ba goed lukte. De over-

gang van de ene Ba naar de andere was veelal een zoekproces, maar slaagde dan tot 

verrassing van sommige deelnemers toch.  

“Bij de presentatie van de tool kwamen we na een hoop gezoek en enig geharrewar 

plotseling tot bespreking van het instrument bij het samenstellen en functioneren van 

teams…we hadden de cyberworld bereikt. Was kort, maar de moeite waard, zeker om 

het duidelijk onder woorden te brengen.” 

Tijd is ook een factor die gewenning of zelfs waardering bevordert. Veel deelnemers 

hadden geen idee van wat ze konden verwachten van de dag. Na de eerste ‘originating 

Ba’ en de daaropvolgende workshops waarin de overige drie Ba’s worden gecreëerd, 
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komen voor veel deelnemers pas de mogelijkheden van de werkwijze in beeld en zien 

ze vaak voordelen of specifieke kwaliteiten van de werkwijze. “Na een tijdje: leuke aan-

pak,” geeft een van de deelnemers aan. Een ander zegt: 

“Ik vond het een prima werkwijze. Drempelverlagend en uitnodigend om meer be-

trokken te zijn en zelf na te denken!!” 

En deelnemers geven in hun antwoorden ook suggesties voor verdere verbetering. 

“Wat me nog uitdaagt: hoe naar twee- en drieslagleren te komen. Ik zag wel wat 

ontstaan, maar hoe kunnen we die Ba's zo inzetten dat we nog beter aan het enkelslag-

leren ontsnappen. Aanbeveling: Ba's hebben nog wat ondersteunende vragen nodig.” 

Bovenstaand citaat suggereert dat we door de tijd ons ook kunnen bekwamen in het 

creëren van ruimte. Opdat die ruimte daadwerkelijk eigen wordt gemaakt en niet zoals 

een van de deelnemers aangeeft wordt gekopieerd. 

“Achteraf bezien: De ruimte voor overeenkomstige ervaringen, de interacting Ba is 

te weinig aan bod gekomen. En we waren nog zoekende naar de Ba-methode. De tool 

was geleend, gekopieerd als het ware, weinig eigen. Kan mogelijk ook de Ba-aanpak 

doen mislukken.” 

Daarmee raken we aan de volgende belangrijke factor, namelijk wat er aan proces in 

de beschikbare tijd gebeurt. 

Natuurlijkheid : de natuurlijke gang van het proces en de daarbij aansluitende facilitering 

Het bekwamen in het creëren en benutten van ruimte is iets dat door deelnemers 

zelf gedaan moet worden. Het is geen slaafs uitvoeren van de regeltjes of de instructies 

van de procesbegeleider. 

“Toen openlijk door een deelnemer gezocht werd naar de Ba-systematiek, kwam er 

overigens meer dynamiek en kon er ruimte gemaakt worden -op grond van enige con-

sensus (de informele leiders werden gevolgd in hun voorstel voor wat nog te doen aan 

het Ba-onderdeel)- voor het overgaan tot de cyber Ba. En werd er warm geëindigd 

(kwam weer als Originating over): namelijk toen we onder de aanpak gingen kijken en 

dieper aangrepen op wat aan bewerking/vervulling nodig is bij samenwerkingsproble-

men (namelijk je herkent en erkent weten in en door de ander, ongeacht de hiërarchie 

van de relatie, in inter-afhankelijkheid). Dit ondersteunt doordat iemand een analoge 

ervaring inbracht (de interacting Ba werd toch nog enigszins ingevuld op het laatste 

moment).” 

Bovenstaand citaat maakt ook duidelijk dat de vier Ba’s wel een zekere logische op-

volging kennen, maar in de praktijk geen vaste chronologie verdragen. Opvallend is dat 

de deelnemers natuurlijke overgangen weten te onderscheiden en daarbij naar het laat 

aanzien moeiteloos gebruik maken van de aangereikte onderscheidingen en terminolo-

gie. Het gegeven dat verschillende respondenten hiervan blijk geven, kan gezien wor-
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den als een bevestiging van het ‘bestaan’ van verschillende soorten ruimtes. In ieder 

geval in de beleving van mensen. 

De individuele inbreng van mensen is letterlijk nodig om het proces van ruimte 

maken daadwerkelijk vorm te geven. Niettemin is het een collectieve daad als de ruimte 

ontstaat: 

“In de ‘Interacting Ba’ gingen we met de hele groep op zoek naar de aanwezige 

kennis op dit gebied. Door ook de kennis uit de groep te expliciteren krijg je een veel 

rijker beeld van het ingebrachte instrument.” 

Voor het overgaan van de ene naar de andere ruimte is zichtbaar ander gedrag een 

voorwaarde. Ook helpen daarbij bepaalde hulpmiddelen. Een deelnemer verhaalt als 

volgt over de overgang van het dialogische karakter van de interacting Ba naar het expli-

ciete karakter van de cyber Ba: 

“Gaan staan en bewegen bij de cyber-ba opdat je bewegend uit die interacting-

houding gehaald wordt en samen aan het bouwen kunt, met visuele ondersteuning op 

een flap of een schoolbord. Aan de slag en uit die consumentenhouding, over tot de 

productiemodus.” 

De deelnemers bepalen het proces, hun inbreng is wezenlijk voor het ontstaan van 

de ruimte en de overgangen die gemaakt worden. Door de organisatoren was in pro-

cesbegeleiders voorzien. De begeleiders waren niet specifiek getraind in deze werkwij-

ze. Deelnemers getuigen van grote verschillen in begeleiding. Maar in de antwoorden 

kan een duidelijke bevestiging worden gevonden voor het belang van begeleiding die 

aansluit bij de werkwijze. De begeleiding is onder meer van betekenis bij het uitleggen 

van de bedoeling vooraf, maar vooral bij het vinden of creëren van momenten waarop 

op een natuurlijke manier de ene ruimte kan worden verlaten om de volgende te creë-

ren. De congruentie tussen de werkwijze, de aanpak van de tool-inbrenger en de pro-

cesbegeleider sluit nauw. Een van de deelnemers merkt dat fijntjes op. 

“In de workshop werd de ingreep om van de ene naar de andere Ba te gaan als 

kunstmatig ervaren. Sommigen waren er nog niet aan toe. Dit had m.i. vooral te maken 

met de voorbereiding van de workshop die niet was gebaseerd op het werken in ver-

schillende ba's.” 

Verhalen: de wijze waarop mensen met elkaar in gesprek zijn en de taal die ze bezigen. 

De workshops begonnen met het creëren van een socializing en interacting Ba. 

Daarin werd de ervaringskennis van deelnemers naar boven gehaald rond een centrale 

vraagstelling gerelateerd aan de inhoud van de workshop (de betreffende tool). De in-

formele momenten voorafgaand de workshop waren ingericht als keuzemomenten 

voor deelnemers om voor een bepaalde workshop te kiezen. Veel workshops worstelen 

echter met die uitwisseling van ervaringskennis. Het lijkt vanzelfsprekend, maar in veel 
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gevallen wordt daarvoor niet de ruimte gemaakt en begint men al over de inhoud te 

discussiëren. Voor sommige deelnemers kwam het blijkbaar wel goed uit de verf. 

“De structuur van de Ba's is uitstekend geschikt om tot kenniscreatie te komen via 

een proces van ervaring delen en kennis toevoegen. Heel opvallend vond ik dat in de 

beide eerste sessies niet zozeer een discussie plaatsvond maar een wederzijdse verken-

ning van kennis en ervaring.” 

Discussie wordt regelmatig genoemd als een vorm van communicatie die uitgesteld 

moet worden opdat eerst iets anders nodig is. Daarbij gaat het om het leren kennen van 

mensen. Dat is vooral een professionele interesse die overigens weer niet betrekking 

heeft op de functie of positie van iemand, maar op wat de ander zoal bezighoudt en de 

daarmee samenhangende persoonsgebonden ervaringen en mogelijke bijdragen in de 

workshop. Voor deze eerste kennismaking was de originating Ba bedoeld, maar daarin 

wordt vooral de interesse gewekt van deelnemers voor een bepaalde tool of instrument. 

In de interacting Ba is dan vaak een inhaalslag nodig, veelal door interventie van een 

deelnemer die graag wil weten met wie hij van doen heeft. 

De werkwijze van deze tool-conferentie poogt een veelvoorkomend probleem van 

conferenties op te lossen, namelijk de interessante gesprekken tot de kern van de con-

ferentie te maken. Vaak vinden die interessante gesprekken tussen de sessies door 

plaats en worden dan bot afgekapt omdat men naar de volgende sessie moet. Is er in 

dat geval wel sprake van met elkaar confereren? De poging te ontsnappen aan de val-

kuil van niet met elkaar in gesprek te zijn, wordt door de meeste deelnemers positief 

gewaardeerd. Sommigen voorzien die waardering van kanttekeningen, zoals: 

“Om de dodelijke routine van workshops te voorkomen, worden we als het ware 

mentaal voorgeprogrammeerd, leuk! maar ook: Het BA-middel zou wellicht de echte 

ontmoeting kunnen verstoren en als strak corset kunnen benauwen en.....wat "sneu" 

dat we vaak Engelse taal nodig hebben om een manier van samenzijn en samenwerken 

van betekenis voorzien” 

Er lijkt iets paradoxaals aan de hand te zijn. We willen dolgraag echt met elkaar in 

gesprek gaan, maar het lukt domweg niet. Het gesprek is saai of vervelend. Of het zijn 

weer dezelfden die het woord voeren. Met als gevolg dat anderen afhaken. De Latijnse 

stam commun waar het woord communicatie op teruggaat, verraadt wellicht waar het 

hier om gaat. Commun betekent namelijk gemeenschappelijk. Communicatie is iets 

gezamenlijks, iets collectiefs en creëert als het goed verloopt iets gemeenschappelijks. 

De interacting Ba levert dan echt een gemeenschappelijke ervaringsbasis op die benut 

kan worden om in de cyber Ba een kenniskaart te construeren of relevante verbindin-

gen te leggen met externe kennisbronnen. 

Mensen pogen op hun manier een bijdrage te leveren aan een goede communicatie. 

Men spreekt van de moeilijkheid om het ‘zuiver te houden’ of schuift het af op anderen 
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die in plaats van dialoog toch liever wilden discussiëren. Wellicht is hier sprake van 

conditionering. We zijn zo gewend om meteen over de zaak te gaan praten, in plaats 

van uit te wisselen wat ons werkelijk bezighoudt. Het vertellen van wat ons bezighoudt 

in de vorm van verhalen over alledaagse gebeurtenissen is niet vanzelfsprekend. Verha-

len vertellen is echter een heel natuurlijke vorm van overdracht van ervaringen.  

“Tijdens interactie over de tool gebruikte een van de deelnemers constant de tech-

niek van zeer kritische stellingen poneren of advocaat van de duivel spelen. Daarmee 

werd de inbrenger wel uitgedaagd, ontstond ook discussie maar kwamen we er niet toe 

ook andere ervaringen in te brengen.” 

 “Mentale ruimte en relativering heb ik gezocht door wat onconventioneel taalge-

bruik en te genieten van de inbreng van deze of gene, maar ik was me toch nog wat te 

veel aan het bewijzen en wist niet welk vlees ik nou in de kuip had.” 

Het laatste citaat brengt ons op nog een punt van aandacht en dat betreft de concen-

tratie van mensen op wat nodig is om tot een bepaald resultaat te komen. 

“Doordat we ons goed concentreerden op het dialoogkarakter wisten we te voorko-

men dat we gingen discussiëren.”  

De tool-conferentie laat bovendien zien dat niet alleen binnen een Ba bepaalde vor-

men van communicatie aan de orde zijn, maar dat voor een goede communicatie de 

wisselwerking tussen impliciete en expliciete kennis cruciaal is en dat daarmee alle 

Ba’s nodig zijn om tot een opbrengst te komen. Een van de deelnemers zet het voor ons 

als volgt op een rijtje:  

“- originating Ba werd gerealiseerd door voldoende aandacht voor de aanwezigen: 

eigen werk-identiteit, achtergrond en weergave affiniteit met het onderwerp 

- interacting-Ba werd van levendige vragen voorzien, zoals waar word je koud/warm 

van; heb je overeenkomstige/analoge ervaringen (deze Ba vind ik hard nodig: om ge-

meenschappelijk eigenaar van het thema te worden… mensen beginnen gauw te veral-

gemeniseren, zichzelf buiten spel te zetten of wel een eigen inbreng te leveren maar 

dan op stokpaardjes te gaan zitten zonder naar elkaar te luisteren en/of : eens wat door 

te vragen..dat laatste vond ik bij mezelf te kort schieten...) 

- Cyberba vond ik vernieuwend en kenniscreatie kwam op gang door de gezamenlij-

ke constructie van begrippen, begrippenconglomeraten-in-aanleg, verbinding met theo-

rie, perspectiefverbreding.” 

Die aandacht voor het belang van alle Ba’s wordt in de volgende paragraaf als aparte, 

invloedrijke factor uitgewerkt als een vorm van gedeeld leiderschap.  

Gedeeld leiderschap: complex van attituden, waarden en drijfveren gericht om gecoördineerd 

te handelen  

Collectief verder komen, dat is waar de werkwijze van de Ba’s toe kan bijdragen of 

althans beoogt. Daarbij was het vertrekpunt tijdens de conferentie om een tool of in-
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strument te benutten als aangrijpingspunt om gezamenlijk nieuwe kennis te creëren. 

De deelnemers konden vragen, ervaringen en opvattingen inbrengen. De Ba’s zijn 

bedoeld om die inbreng te laten ontstaan en te benutten om tot nieuwe opbrengsten te 

komen. Die opbrengst kon door iedereen ‘mee naar huis’ worden genomen. Het 

spreekt voor zich dat de inbrengers van een tool of instrument er hun voordeel mee 

konden doen in de verdere doorontwikkeling of bijstelling van de tool of instrument. 

De gekozen werkwijze vraagt van mensen een zekere bereidheid om daarin mee te 

gaan. Een open houding om te experimenteren, maar ook focus. 

 “In een gesprek over de tool, waar Pieter de regelhoeder was, liepen eigenlijk alle 

ba's goed. Omdat wij probeerden en de regels en het spel te begrijpen.” 

“Het is van belang dat in Interacting Ba snel overeenstemming wordt bereikt over 

wat er precies wordt ingebracht en welke vraagstelling voor de inbrengers van belang is. 

Ook de vraagstelling van de andere deelnemers (c.q. hun relatie tot het thema) is hierbij 

van belang. Helderheid over de verschillende perspectieven helpt bij het uitwisselen 

van ervaringen.” 

Soms kunnen eenvoudige ingrepen bijdragen om de werkwijze te doen slagen. 

“Het fysiek anders structureren van de ruimte bij de overgang van de ene Ba naar 

de andere helpt enorm om het gesprek een ander karakter te geven en te zoeken naar 

een gezamenlijke invulling.” 

Aardig om terug te horen was het volgende commentaar van een deelnemer, waar-

uit blijkt dat er commitment aanwezig was om het experiment echt aan te gaan. Men 

wil de potentie van de werkwijze werkelijk beproeven. Tevens blijkt uit het citaat dat 

deze werkwijze, juist omdat ze geen consumptieve houding verdraagt, een goede in-

breng in de vorm van een probleemstelling vraagt rond een tool of instrument. De 

mogelijkheid om bij te dragen wordt versterkt als het beginpunt helder is. 

“In de derde sessie was de inbrenger heel onduidelijk over wat hij precies in te 

brengen had: het leek meer een theoretisch kader dan een instrument. Daardoor bleven 

we de hele sessie steken in het verduidelijken van de inbreng en kwamen we niet of 

nauwelijks tot een gedeelde vraagstelling. Interacting Ba functioneerde niet goed en 

daardoor kwamen we aan Cyber Ba al helemaal niet toe. De proceshoeder probeerde 

enkele keren een gemarkeerde overgang naar Cyber Ba te "forceren" maar werd door 

de deelnemers teruggefloten. Het ging hen te snel.” 

En misschien is het heldere beginpunt wel de clou voor een bevredigende op-

brengst. Dan komen aandacht, concentratie en ervaringen van een ieder goed tot hun 

recht. De deelnemers hebben hierin ook weer een eigen verantwoordelijkheid. Zich 

niet tevreden stellen met een vage vraag of onduidelijk gesteld probleem is een vorm 

van actieve participatie, een professionele attitude die voor het welslagen van conferen-

ties vereist is. De dag oogde dan wellicht wat rommelig, het was ook een teken van 
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coördinatie-in-actie, een pogen de werkwijze vorm te geven met inhoudelijke ambities: 

verder komen met de eigen vragen en interesses door er gezamenlijk aan te werken. 

Daarin uit zich gedeeld leiderschap. 

6.5 Beantwoording van de deelvraag 

Terugkerend naar de intellectuele puzzel zoals die bij aanvang van deze casus is ge-

formuleerd, is er dan meer grip verkregen op de dynamiek en de beleving van de ruim-

te? De theoretische verkenning heeft een bedachtzaamheid opgeleverd die is verankerd 

in verschillende disciplines (psychotherapie, leren en kennismanagement). Daarin is 

een beeld opgekomen van de ruimte als een medium dat door mensen wordt opgeroe-

pen, dus voortdurend ontstaat. Ruimte is altijd potentieel aanwezig, maar de ruimte die 

ontstaat is tevens de ruimte die activiteiten fundeert en begrenst. De relatie met conver-

sie en transfer van kennis is problematischer dan sommige cyclische modellen doen 

voorkomen. 

De conferentie kan gezien worden als een poging de dynamische aard van de ruim-

te te benutten om mensen kennis en ervaringen te laten uitwisselen rond ‘tools’ van 

uiteenlopende aard. Er was enerzijds een duidelijke opzet voor deze conferentie ont-

wikkeld met bijbehorende spelregels en instructies, anderzijds was er veel vrijheid in 

de uitvoering ervan. Dit leidde tot een rommelig geheel, hetgeen voor dit type conferen-

tie absoluut geen nadeel hoeft te zijn. Integendeel, de meeste respondenten hebben een 

uiterst zinvolle en leerzame conferentie beleefd. De ingebrachte tools hebben daarbij 

niet expliciet als transitionele objecten gefungeerd. Er is ook niet op die manier naar 

gekeken. Terugblikkend zou daar nog een interessante uitbreidingsmogelijkheid liggen 

van het SECI-model, zeker wanneer het praktisch wordt toegepast met als doel concrete 

leeropbrengsten te genereren. 

Geconstateerd kan worden dat mensen het functioneren van de ruimte onder woor-

den weten te brengen. Mensen lijken goed aan te voelen wanneer er ruimte is en wan-

neer niet of nauwelijks. Op grond van de theoretische verkenning kan de capaciteit tot 

verwoorden gekoppeld worden aan het al of niet ervaren van mogelijkheden, hetgeen in 

de notie van ‘potential space’ besloten ligt, of een gevoel van mens-zijn, de reëel beleef-

de ervaring ertoe te doen als persoon en gehoord te worden. 

Op basis van de antwoorden is tevens op te maken dat goed functionerende ruimte 

te maken heeft met een zekere uitslag naar de goede kant. Goed functionerende ruimte 

is als het ware een gelukte poging van ruimte maken. Er is altijd een afbreukrisico. Zo 

staat gemeenschappelijkheid tegenover gezelligheid, vragen stellen aan mensen tegen-

over social talk, en discussie, onderscheiden en begrenzen van ruimte tegenover force-

ren van overgangen en eindeloos zoeken. Misschien is het beter deze vermeende 

tegenstellingen te zien als paradoxen. Zonder een vorm van gezelligheid lijkt gemeen-
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schappelijkheid immers moeilijk bereikbaar. Is kletsen over ditjes en datjes (social talk) 

niet de eerste trede op weg naar een dialoog? En er valt pas wat te onderscheiden en te 

begrenzen nadat er verkend is. Goed functionerende ruimte betekent aldus het kunnen 

hanteren van de dynamiek van de ruimte en een overwinning op de dreigende starheid 

(te veel discussie, geen dialoog, onduidelijk proces, geen gedeelde vraag of gemeen-

schappelijk proces). 

De vier factoren -tijd, natuurlijkheid, verhalen en gedeeld leiderschap- bieden de 

mogelijkheid de ontwikkelingsruimte en het maken van ruimte te beïnvloeden. Tevens 

benadrukken zij de kwalitatieve aspecten van kennisoverdracht en vormen daarmee een 

aanvulling op het SECI-model en de vormen van kennistransfer. Conversie en transfer 

van ervaringskennis is veel meer met mensen verbonden, dan met informatie op papier 

of databases. Deze casus geeft aan dat mensen hun beleving over de ruimte kunnen 

uitdrukken. Het zorgvuldig bewaken en onderhouden van die ruimte voor kennisuit-

wisseling en –creatie vormt de basis voor het strategisch benutten van kennis voor or-

ganisatie- en innovatiedoelen. 

6.6 Modelbouw (T-3) 

Hoewel deze casus in zekere zin op zichzelf staat en niet is gebaseerd op het model 

van de ontwikkelingsruimte, is er een poging gedaan om de verbinding ermee te ma-

ken. Die poging is weergegeven in onderstaande matrix (tabel 6.2) waarin de vier di-

mensies van de ontwikkelingsruimte tegenover de vier invloedrijke factoren zijn 

geplaatst zoals die in deze casus zijn gearticuleerd. 

Tabel 6.2 Matrix dimensies ontwikkelingsruimte versus invloedrijke factoren. 

 Tijd Natuurlijkheid Verhalen Gedeeld  
leiderschap 

Synchroniciteit Het juiste 
moment 

De juiste deelne-
mers; gedeelde 
praktijk 

In gesprek 
raken 

Persoonlijk com-
mitment 

Reflexiviteit Vertraagde 
tijd 

Gemeenschap Dialoog Zoekproces 
(openheid) 

Regulativiteit Tijd efficiënt 
besteden 

Rollen en rolverde-
ling 

Concentratie Coördineren in 
actie 

Finaliteit Het is de 
hoogste tijd; 
‘oogsttijd’ 

Ondernemende 
groep 

Common 
knowledge 

Resultaatgericht 

In de matrix is vervolgens de verbinding gelegd door begrippen toe te voegen op de 

kruispunten vanuit het perspectief van de procesbegeleider of facilitator. Dit levert een 

palet op van aandachtpunten of stuurvariabelen om de ruimte beter te laten functione-
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ren. Deze matrix laat niet alleen de complexiteit zien van de ontwikkelingsruimte, maar 

geeft tevens aanknopingspunten voor een totaalbenadering of facilitering vanuit het 

geheel en een specifieke benadering op onderdelen of details. Met al deze aspecten 

dient rekening te worden gehouden. 

Er is nog een modelmatige stap te zetten en dat betreft de primaire koppeling tus-

sen dimensies van de ontwikkelingsruimte en de invloedrijke factoren. 

� Synchroniciteit en natuurlijkheid: de basis van natuurlijkheid dient aanwezig te 

zijn. Delen de mensen iets met elkaar? Een praktijk? Een leervraag? Een passie? 

� Regulativiteit en gedeeld leiderschap: het coördineren van elkaars betrokkenheid 

en acties verloopt van afspraken maken naar afstemming. 

� Reflexiviteit en verhalen: denken en reflecteren kunnen niet zonder de taal van 

verhalen en de dialoog is de draaggolf voor een doorgaand proces van reflectie. 

� Finaliteit en tijd: een hoeveelheid tijd is nodig om iets te maken, maar het marke-

ren van de tijd is ook nodig om tot een afronding te komen. 

Indien we de primaire koppelingen toevoegen aan het model van de ontwikkelings-

ruimte, dan ontstaat onderstaand beeld. De factoren zijn in de kern van de ontwikke-

lingsruimte geplaatst. Het zijn de aangrijpingspunten voor de participanten en de 

facilitator om de ruimte te beïnvloeden. De spreiding van de factoren is conform de 

primaire koppeling, echter tezamen vormen zij de kern, de motor van de ontwikke-

lingsruimte. Van een één-op-één koppeling is geen sprake. 
 

 

Figuur 6.1 De ontwikkelingsruimte en de factoren die haar beïnvloeden 

Het is een geruststellende aanname dat ruimte ontstaat tussen en door mensen. In 

de basis kunnen we vertrouwen op een natuurlijk proces dat verbonden is met onze 

Synchroniciteit 

Reflexiviteit 

Regulativiteit 

Finaliteit 

Ontwikkelingsruimte 

Taal 

Gedeeld 
leiderschap 

Tijd 
Natuurlijk-

heid 
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wezenskenmerken. Die ruimte die ontstaat is het medium waarin creativiteit vrijkomt 

en constructie plaatsvindt. Facilitering op basis van dit gegeven en het vertrouwen dat 

het goed functioneren zich een weg zoekt, dient zich te focussen op signalen. Dat zijn 

signalen die de inherent vage grens tussen een minder goed en optimaal functioneren-

de ruimte aanduiden, maar die door mensen vaak verrassend helder aangegeven wor-

den.  



162 leerarchitectuur 

 

Casus 4 Het productteamCasus 4 Het productteamCasus 4 Het productteamCasus 4 Het productteam    

In deze casus wordt een productteam in haar werkzaamheden gevolgd. Het pro-

ductteam maakt onderdeel uit van een zogenaamd productlab, een ontwikkelingsge-

richte afdeling binnen de onderneming. Het productteam is klein en bestaat uit drie 

mensen. Het productlab kent nog drie andere productteams, een technisch team, een 

compacte stafafdeling en een manager. Het productlab is nog maar recentelijk opge-

richt met als doel informatieproducten te ontwikkelen en te vermarkten. Een zelfstan-

dige, organisatorische opzet is gekozen om zogenaamd durfkapitalisten aan te trekken 

die bereid zijn te investeren in de informatieproducten. Men dient deze keuze te zien 

in het licht van de internethype van eind jaren negentig, kort voordat deze als een 

zeepbel uit elkaar spat. 

De opdracht van het productteam is om binnen een half jaar een informatieproduct 

te ontwikkelen: conceptueel, functioneel en technisch maakbaar. Het productteam 

heeft vanuit het productlab allerlei faciliteiten tot zijn beschikking. Aangezien het pro-

ductlab zelf nog in ontwikkeling is, komen die faciliteiten gaandeweg beschikbaar. 

Zoals later blijkt, zit het team soms te wachten op bepaalde faciliteiten die zijn toege-

zegd. Onder faciliteiten valt te verstaan sjablonen en aanpakken die het team helpen 

om bijvoorbeeld een omgevingsonderzoek te doen of een marketingplan te schrijven. 

Naast deze faciliteiten speelt de samenwerking met het technisch team een belangrijke 

rol. Het technisch team ontwikkelt software waarmee informatieproducten niet alleen 

snel gemaakt kunnen worden, maar ook makkelijk op te schalen zijn (een grote hoe-

veelheid gegevens kunnen bevatten) en gekoppeld kunnen worden aan bestaande in-

formatiesystemen bij potentiële klanten. 

Het productteam maakt gebruik van expertises die in het team zelf niet of onvol-

doende aanwezig zijn, zoals capaciteit op ontwerptechnisch vlak, schrijven van teksten 

en het doen van onderzoek. Tevens krijgt het team ondersteuning aangeboden bij zijn 

eigen ontwikkeling. Daar ligt de verbinding met dit onderzoek. Als onderzoeker heb ik 

voor het productteam een startworkshop ontwikkeld en daarnaast op afroep zogenaam-

de ontwikkelsessies verzorgd. Daarin komen zaken aan de orde zoals effectief vergade-

ren, communicatievaardigheden, het opstellen van sterkte/zwakte-analyses, 

deltawerken. Verder is er in de begeleidingstijd veel ruimte voor reflectie over zaken 

waar het team tegenaan loopt en voor meer individuele ontwikkelbehoeften die in de 

context van het team relevant zijn. De begeleiding loopt van augustus 1999 tot februari 

2001. 



 

 

7777 Ritme in de ontwikkelingsruimteRitme in de ontwikkelingsruimteRitme in de ontwikkelingsruimteRitme in de ontwikkelingsruimte    

7.1 Introductie 

Het gegeven van een dynamische ruimte, gerelateerd aan menselijke activiteit en 

beïnvloedbaar door specifieke factoren, vormt het vertrekpunt voor de vierde casus 

binnen dit onderzoek. In deze casus wordt een productteam gedurende een half jaar op 

de voet gevolgd. Terugblikkend op de drie casussen, wat zien we dan aan contouren 

opkomen? De eerste casus bevestigt het vermoeden dat mensen ruimtelijke metaforen 

hanteren als het gaat om leren en ontwikkeling. Mensen zijn echter niet alleen indivi-

duen, maar ook sociale wezens en leven en werken vaak samen. De tweede casus is een 

voorbeeld van samenwerking die in organisaties veel voorkomt, een businessunit waar-

in mensen werken aan een nieuwe dienst om de markt mee op te gaan. Het volgen van 

die businessunit leverde een eerste model op van een gedeelde ruimte, in dit onderzoek 

aangeduid als de ontwikkelingsruimte. De derde casus, over een tool-conferentie die 

vanuit een ruimtelijk concept (het Ba-model) was opgezet, leverde inzichten op omtrent 

de beleving van de gedeelde ruimte en de factoren die daarop van invloed zijn. De der-

de casus betrof een conferentie van één dag. Dat maakte de casus hanteerbaar, maar 

het leverde geen beeld op hoe die factoren uitwerken in de loop van de tijd. 

Kortom, er is door dit onderzoek een vermoeden ontstaan dat ruimte een relatie 

heeft met hoe mensen denken, met het gedrag van mensen en de samenwerking tus-

sen mensen. De ruimte die individuen behoeven en voor zichzelf maken, heeft ergens 

ook te maken met de ruimte die mensen samen creëren om ontwikkelingen aan te 

gaan en te volbrengen. Mensen beïnvloeden de ruimte die ze tevens beleven. De bele-

ving van mensen lijkt een goede graadmeter met betrekking tot hoe het met die ont-

wikkelingsruimte is gesteld. Mensen brengen die beleving met gemak onder woorden. 

Aldus komt het beeld op van een dynamische ruimte die nimmer hetzelfde is, maar 

sterk afhankelijk is van menselijke activiteit en beïnvloedbaar is door de wijze van par-

ticipatie van de deelnemers die die ruimte delen. Door die afhankelijkheid en beïn-

vloedbaarheid functioneert de ruimte goed of juist minder goed met betrekking tot de 

taak, opdracht of uitdaging waarvoor mensen staan. 

7.1.1 Onderzoeksvraag 

Op dit punt van het onderzoek aangekomen intrigeerde mij de dynamiek van de 

ruimte het meest. Als mensen ervaren dat een ruimte wel of niet goed functioneert of 

algemener gesteld de aard van de ruimte kunnen ervaren en ook de afwezigheid ervan, 

dan moet het mogelijk zijn daarvan iets terug te vinden in processen van samenwer-

king. Door in de vorige casus de tijd als invloedrijke factor ten aanzien van de ruimte te 
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definiëren, is het mogelijk de doorlooptijd als een soort van overkoepelende categorie te 

hanteren waarbinnen de ruimte toe of af kan nemen. De doelstelling voor deze casus is 

het meer of minder goed functioneren van de ontwikkelingsruimte te volgen en op te 

tekenen in de loop van een bepaalde tijd. De centrale vraag in deze casus luidt: 

Wat is de aard van de dynamiek van de ontwikkelingsruimte gedurende een bepaal-

de doorlooptijd in relatie tot de vier dimensies? 

7.2 Onderzoeksontwerp 

Gedurende de tijd dat het productteam door mij als onderzoeker is begeleid, is het 

tevens onderzoekscasus. Er worden tweemaal open, individuele interviews afgenomen 

die zowel dienen om de workshops te ontwikkelen als om data te leveren voor het on-

derzoek. Gedurende de begeleidingstijd houdt het team wekelijks een logboek bij. Het 

logboek bevat informatie over bereikte resultaten in de betreffende week, maar bevat 

ook een kolom ‘Emoties’ waarin het team de hoogte- en dieptepunten optekent zoals ze 

die gezamenlijk beleven. Het logboek wordt meestal na de wekelijks terugkerende 

teamvergadering ingevuld door de teamleden zelf. Als onderzoeker heb ik inzage in het 

logboek (zie ook tabel 2.1). 

 

Week Emotions Progress (agreements, delivera-
bles, meetings) 

31 Trying to find our way around, getting 
to know everyone, understand the or-
ganization we will be working in and 
getting to know our teammates. Every-
thing is still new, feels chaotic and so-
mewhat overwhelming. Kit and 
roadmap introduction was very brief 
but it seems very easy to work with. 

Lots of kickoff meetings, start 
mapping of problem space, search 
for planning tool, organizing our 
work.  
Study roadmap and first kits. 
Develop our own templates for 
weekly team meeting. 

Figuur 7.1 Structuur en voorbeeldtekst van het logboek 

De analyse van het logboek staat centraal in dit hoofdstuk en gebeurt als volgt. Eerst 

is het logboek in zijn geheel doorgenomen om een globale impressie van de ontwikke-

ling van het productteam op te tekenen. Deze globale impressie is beschrijvend en 

presenteert de opvallende momenten in het bestaan van dit productteam. Een dergelij-

ke impressie is niet volledig, maar is voor mij als onderzoeker juist bedoeld om nog-

maals afstand te nemen van een context waar ik onderdeel van heb uitgemaakt. 

Vervolgens is het logboek opnieuw gelezen vanuit de optiek van periodisering. Zijn 

er in het bestaan van dit productteam perioden in de ontwikkeling te onderscheiden? 

Blokken van enkele weken die als een samenhangend geheel kunnen worden be-
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schouwd. Elke periode is gekenmerkt in termen die aansluiten bij datgene wat het team 

hierover in het logboek heeft opgetekend. 

De derde en laatste stap in de analyse is gedaan vanuit de vier eerder ontwikkelde 

dimensies van de ontwikkelingsruimte (Synchroniciteit, Regulativiteit, Reflexiviteit en 

Finaliteit). Daarbij is per week beoordeeld of er op die dimensie iets is meegedeeld door 

het team en of dit een positieve dan wel negatieve uitwerking heeft gehad. Met andere 

woorden, per week is nagegaan of een dimensie stabiel was, toenam of afnam. Dit is 

gedaan voor het eerste half jaar van het bestaan van het productteam. 

Bij het analyseren van het logboek deed zich de moeilijkheid voor dat er een selectie 

gemaakt moest worden uit de uitspraken en dat sommige uitspraken niet eenduidig te 

classificeren waren. Wat betreft het selectieprobleem: er is vooral gekeken naar de mate 

waarin een uitspraak iets zegt in relatie tot één van de vier dimensies. De selectie is dus 

bedoeld om de karakteristieken op de verschillende dimensies te illustreren. Het classi-

ficatieprobleem is niet als een probleem beschouwd. Er is namelijk geen noodzaak om 

uitspraken uitsluitend bij één categorie onder te brengen. Een uitspraak als ‘de bijeen-

komst met persoon y gaf ons inzicht in de zaak’ is zowel te categoriseren onder de 

dimensie Regulativiteit als de dimensie Reflexiviteit.  

7.3 Aanvullende theorie 

Uit de beschrijving van de casus blijkt dat het productteam in een nieuwe en nog 

onvolgroeide omgeving opereert. Het productlab is bij aanvang vooral een ambitie van 

het management. Er zijn wel structuren bedacht, de verschillende posities zijn ingevuld 

en ook is er in een moderne kantoorruimte voorzien. Maar het geheel moet in de dage-

lijkse praktijk nog gaan werken. Daarbij is gekozen voor een al werkende weg aanpak, 

waarbij zoveel mogelijk ingespeeld wordt op de actuele behoeften van de productteams. 

Teneinde de onderzoeksgegevens te kunnen bediscussiëren is aanvullende theorie 

verkend die betrekking heeft op continue veranderprocessen, improvisatie en de rol van 

emoties, en de notie van ritme. 

7.3.1 Veranderprocessen (Weick & Quinn) 

Weick & Quinn (1999) onderscheiden twee grondtypen van verandering die telkens 

terugkeren in de literatuur over organisatieverandering. Type 1 verandering is episo-

disch, discontinu, met onderbrekingen. Type 2 verandering is geleidelijk, continu, 

incrementeel. Deze twee grondtypen verraden een verschil in perspectief van de obser-

vator. Op macroniveau kijkend analyseer je de episoden van grote veranderingen. Op 

microniveau lijkt alles gericht te zijn op voortdurende adaptatie en bijstelling. Zij con-

cluderen tevens dat de meeste literatuur betrekking heeft op type 1 veranderingen, dus 
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grote veranderprocessen die gepland verlopen aan de hand van veranderplannen. Het 

bovengenoemde onderscheid levert tevens twee grondpatronen op van veranderen: 

• Episodische verandering verloopt volgens het schema: Unfreeze-Transition-

Freeze. Er is eerst sprake van ontdooien van de oude situatie die gepaard gaat 

met angst. Dan wordt de sprong gemaakt naar de nieuwe situatie. Hierbij is 

sprake van cognitieve herstructurering. Om vervolgens die nieuwe situatie weer 

te bevriezen en tot nieuwe routines te laten worden. Dit schema gaat terug op 

het werk van Kurt Lewin en wordt door Weick & Quinn aangeduid als Lewian 

change. Verandering wordt als noodzakelijk gedefinieerd en is een lineair, pro-

gressief en doelzoekend proces. 

• Continue verandering verloopt volgens het schema: Freeze-Rebalance-

Unfreeze. Hier is eerst sprake van het expliciet maken van sequenties en patro-

nen door middel van kaarten, schema’s en verhalen. Dan volgt een fase van her-

interpretatie en opnieuw ordenen. Blokkades worden uit de weg geruimd. Dan 

ontstaat er weer een vrije fase waarin ruimte is voor improvisatie en betekenis-

vol leren. Weick & Quinn duiden dit type verandering aan als confuciaans, het 

is bijsturen van wat al gaande is, het is een cyclisch proces zonder eindstadium. 

Een van de interessante punten die dit onderscheid oplevert betreft het aangrij-

pingspunt van het ideaal. Is bij episodische verandering sprake van een ideaal eind-

plaatje, continue verandering gaat uit van de ideale organisatie die in staat is tot 

continue verandering en waarbij het adagium doorklinkt dat er maar een constante is 

en dat is verandering. Dat verschil wordt duidelijk zichtbaar bij Unfreeze. Bij episodi-

sche verandering is dit de eerste fase waarin de inertie van de organisatie doorbroken 

dient te worden, de verwachtingen gemanaged moeten worden en het pad geëffend 

moet worden om de transitie te kunnen maken. Bij continue verandering is dit de laats-

te fase waarin de vrijheid om te improviseren, omvormen en leren opnieuw veilig moe-

ten worden gesteld. Door die vrijheid komt het proces van experimenteren en 

verbeteren weer op gang. De primaire techniek om het ideaal bij episodische verande-

ring te bereiken is het plan. Bij continue verandering speelt de vrije ruimte een belang-

rijke rol. 

Is er sprake van een tegenstelling tussen het uitvoeren van een plan en ruimte ma-

ken? Bij nadere beschouwing ligt de zaak gecompliceerder. Episodische verandering 

volgens het schema Unfreeze-Transition-Freeze heeft veel overeenkomsten met wat in 

de antropologie wordt aangeduid als de ‘rite de passage’. Door Van Gennip worden 

daarbij drie fasen onderscheiden: Separatie-Transitie-Incorporatie (Van Gennip in 

Czarniawska & Mazza, 2001). De middelste fase, daar waar de overgang feitelijk plaats-

vindt, wordt door Van Gennip als liminal oftewel drempel aangeduid. De mens wordt 

verwijderd van zijn huidige positie, gaat een drempel over en komt in een nieuwe le-
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vensfase. Veranderen vindt aldus plaats in ruimte en tijd, ook al gebeurt alles op de-

zelfde plaats en in een moment. 

Nu is het interessant om te onderzoeken of episodische en continue verandering te 

verbinden zijn vanuit een ruimtelijk perspectief. In hoeverre is er sprake van verschil-

lende ruimteopvattingen? En wat is de aard van de ruimte in de verschillende fasen van 

de verandering? Ik heb dat, uitsluitend ten behoeve van deze casus, globaal gedaan en 

het resultaat is gepresenteerd in onderstaande tabel (7.1). 

Tabel 7.1 De verschillende ruimtes in relatie tot veranderen 

Episodisch   Continu 

Unfreeze Informatieruimte: mensen 
worden geïnformeerd en 
kunnen wennen aan de be-
oogde verandering  

Open ruimte: mensen kunnen 
van alles bedenken en naar 
buiten brengen 

Freeze 

Transition Oefenruimte: mensen erva-
ren wat hun te wachten staat 
en krijgen inzicht in de 
nieuwe systemen 

Reflectieruimte: mensen be-
denken wat er nog meer nodig 
is en hoe het nog beter zou 
kunnen 

Rebalance 

Freeze Routiniseerruimte: mensen 
krijgen training en begelei-
ding om te werken zoals 
beoogd 

Improvisatieruimte: mensen 
krijgen de vrijheid om te im-
proviseren en nieuwe uitda-
gingen aan te gaan  

Unfreeze 

Op grond van deze rudimentaire tabel kan worden opgemaakt dat ruimte een func-

tie heeft in een proces. Ook kan gesteld worden dat ruimte maken niet a priori een 

goede zaak is. Het gaat om het creëren van de juiste ruimte in de juiste fase van het 

proces, maar ook om de overall dynamiek en de samenhang tussen die ruimtes. Bij 

episodische verandering is de (veilige) informatieruimte de basis, daarin kan de oefen-

ruimte worden gemaakt en daaropvolgend ook de routiniseerruimte. Bij continue ver-

andering is de open ruimte de basis, de verdieping vindt plaats door er ruimte voor 

reflectie aan toe te voegen om vervolgens weer vrije ruimte te creëren voor improvisa-

tie. De ruimtes zijn in zekere zin stadia, waarbij het ene stadium wordt gestut door het 

vorige. 

Bovengenoemde ruimtes zijn geen afgebakende fysieke ruimtes. Ergo, ze spelen 

zich af in een en dezelfde fysieke ruimte of ze lopen zelfs door elkaar heen (zie ook 

Czarniawska & Mazza, 2001). Het hanteren van een dergelijke complexiteit vraagt een 

bijzondere discipline, namelijk het laten ontstaan dan wel creëren en bewaken van 

settings voor zolang ze nodig zijn ten behoeve van een bepaald proces. In dat opzicht 

valt er nog te leren van rites de passages, waarbij in sommige gevallen slechts twee 

stappen vooruit de persoon in kwestie van levensfase doet veranderen. 
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7.3.2 Improvisatie en de rol van emoties (Hatch en Ciborra) 

Gelet op de casus die in dit hoofdstuk aan de orde is, behoeft de continue verande-

ring en met name de rol van improvisatie daarbinnen nog wat meer aandacht. Improvi-

satie is een term uit de wereld van de kunst en de sport, maar wordt ook volop gebruikt 

in de managementliteratuur (Weick, 1993; Crossan, 1996/1988; Stacey, 1996; Hatch, 

1999; Ciborra, 2001). Het beroemd geworden artikel van Weick (1993) over de dertien 

brandweermannen die de dood vonden in de Mann Gulch ramp (Montana), geldt als 

een belangrijk vertrekpunt. Dit artikel beschrijft hoe betekenisgeving desintegreert 

onder moeilijke omstandigheden, hoe mensen verkeerde keuzes maken die in dit geval 

voor dertien mensen fatale gevolgen hebben. De analyse van deze casus wordt door 

Weick (1993) geëxtrapoleerd en krijgt daarmee een algemene bedrijfskundige lading. 

Begrippen als veerkracht en de rol van improvisatie en bricolage krijgen betekenis in de 

context van het omgaan met opkomende omstandigheden. 

Weick beschrijft improvisatie als een onvoorbereide, gesitueerde actie. Die actie is 

contingent met hetgeen in de situatie voorhanden is en zich voordoet. Geïmproviseerde 

actie is snel en ongepland, en lijkt daardoor buiten de klokkentijd te staan. Weick’s 

analyse en tevens pleidooi voor meer aandacht voor de waarde van improvisatie, heeft 

bijvoorbeeld ook geleid tot analyses van drama en muziek als vormen van actie. Cros-

san (1998) ziet in de improviserende organisatie een alternatief perspectief voor bu-

reaucratie en beschouwt improvisatie als een managementtechniek die getraind kan 

worden. Dit is in lijn met Weick die reeds de aanbeveling deed om meer improvisatie-

technieken in de opleiding van professionals op te nemen. Crossan plaatst het traditio-

nele theater, met scripts en vaste rollen, tegenover improvisatietheater. Ook bedrijven 

hebben de neiging teveel stereotiep te worden, zoals het traditionele theater, met een 

grote focus op beheersing. Meer ruimte voor improvisatie kan uitkomst bieden. De 

improviserende organisatie valt of staat met de mate waarin de mensen die er werken 

tot improviseren bereid en in staat zijn. Dat komt allemaal samen in het woord: spon-

taniteit. 

Spontaniteit is niet iets wat zomaar geleerd kan worden. Het is een complex waarin 

persoonlijkheid, kennis, vaardigheden en conditie een rol spelen. Ciborra (2001) kiest 

voor zijn onderzoek naar improvisatie niet voor een analogie met muziek of drama, ook 

niet voor een cognitieve benadering, maar start vanuit de filosofie. Hij stelt dat impro-

visatie niet zozeer een vorm van intelligentie is, maar een gemoedstoestand. Een ge-

moedstoestand die anders is dan contrasterende toestanden zoals paniek of verveling. 

In het geval van de Man Gulch ramp is dat contrast ook duidelijk. Wagner Dodge, één 

van de brandweermannen, steekt kort nadat duidelijk is geworden dat de mannen door 

het vuur zijn ingesloten, een zogenaamd ontsnappingsvuur aan. Hij draagt de mannen 

op om zich in veiligheid te brengen door in het reeds afgebrande deel te gaan liggen. 
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Maar geen van de mannen doet wat Dodge voorstelt. Allen behalve Dodge vluchten en 

slechts twee van hen weten, per toeval, een veilig heenkomen te vinden via een kloof in 

de bergkam. Dodge overleeft de brand ook door zich inderdaad in de as te leggen van 

het door hemzelf aangestoken deel. Hier is duidelijk sprake van paniek bij veel collega’s 

van Dodge, hetgeen niet verwonderlijk is in deze situatie. Nochtans was er een oplos-

sing voorhanden. 

Het oncontroleerbare van gemoedstoestanden is waar Ciborra vanuit vertrekt. Ze 

komen en gaan als de veranderingen in het weer. Maar gemoedstoestanden lijken 

daardoor het meest op hoe we zijn in een kritische situatie. In dergelijke situaties vindt 

er directe afstemming plaats met de omgeving. Aangezien gemoedstoestanden komen 

en gaan, wordt in situaties duidelijk waar we staan in de wereld door hoe wij ons ver-

houden tot hetgeen zich situationeel voordoet. Ciborra vergelijkt vervolgens paniek, 

verveling en improvisatie als drie fundamentele gemoedstoestanden en formuleert 

daarmee zijn kritiek op de cognitieve benadering van improvisatie. Een cognitieve be-

nadering herformuleert improvisatie te veel in termen van wat het niet is, niet lang-

zaam maar snel, niet gepland maar onvoorbereid, etc. Dit helpt ons inderdaad niet veel 

verder. Wat dan wel? Volgens Ciborra is meer oog nodig voor de gesitueerdheid van de 

actor. De actor is verwikkeld in een proces van afstemmen en handelen in relatie tot 

opkomende omstandigheden. 

De cognitieve benadering sluit emoties buiten, terwijl de Ciborra’s existentialistisch-

fenomenologische benadering juist emoties waardeert als uitdrukkingen van het ge-

moed en daarmee ook als een soort van kennis. Door niet rationaliteit maar emotionali-

teit als verklarende factor naar voren te schuiven, hoeft improvisatie niet direct te 

worden afgezet tegen beheerste en geplande actie. Volgens Ciborra is improvisatie 

beter te beschouwen als een wapen tegen de verveling, de sluipmoordenaar onder de 

gemoedstoestanden. De vraag is wel in hoeverre verveling door een teveel aan plan-

ning, programma’s en rationele keuzes, oftewel de moderne organisatie, wordt veroor-

zaakt. De aandacht voor improvisatie kan niet zonder aandacht voor emoties en stelt 

hoe dan ook de karakteristieken van de huidige organisaties ter discussie. Hatch komt 

na een prachtige diepte-analyse van de jazz tot een drietal ‘lege gebieden’ in het organi-

seren. Een daarvan betreft emoties (Hatch, 1999, p. 88): 

“Perhaps the biggest empty space in our prior conceptualization of organizing has 

been emotion. Although organizational structures are based in human relationships, 

managers and other organizational actors have often tried to remove emotion from 

these relationships, suggesting that emotions are inappropriate to the workplace becau-

se they interfere with rational decision making.” 

Stel dat een organisatiestructuur niet per se rationeel is of hoeft te zijn, wat zijn dan 

vormen van samenwerken en methoden die daarbij passen? De jazz geeft ons natuur-
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lijk niet meer dan handreikingen, suggesties om het anders te doen. Maar die handrei-

kingen zijn volgens Hatch zeker de moeite waard om verder te exploreren. Een van de 

interessante punten die ze hierbij naar voren brengt is de subjectiviteit van de flow, het 

gevoel van meegenomen te worden in een stroom die verbonden is met creativiteit. De 

jazzmetafoor suggereert dat jazzmusici juist door hun emotionele vorm van samen-

werking die flow communiceren. 

Al met al komt hier een uitdagend beeld op van hoe een moderne arbeidsorganisa-

tie zich zou kunnen ontwikkelen in de richting van een improviserende organisatie met 

professionals die ook improviserend te werk gaan. Ze werken samen door zo volledig 

mogelijke aanwezig te zijn en stemmen zich daarbij af op collega’s en opkomende 

omstandigheden. In die afstemming zijn graden van optimalisering te bereiken die 

mede afhangen van de sensitiviteit van de actoren en de bereidheid emoties te laten 

meespelen. De zorg voor en kwaliteit van het werk en de omgeving wordt bepaald door 

de gemoedstoestanden van de professionals. Aldus komt Hatch tot de aanbeveling 

zaken als ritme, harmonie en swing in professionaliseringsactiviteiten aandacht te 

geven. 

7.3.3 De notie van ritme 

In hun boek Cultivating Communities of Practice noemen Wenger, McDermott en 

Snyder (2002) zeven principes voor het opstarten en onderhouden van Communities 

of Practice (CoP’s). De community of practice (CoP) wordt daarbij opgevat als een theo-

retisch construct om naar uiteenlopende groepen en vormen van samenwerking te 

kijken. Het is daarmee ook toepasbaar op teams en netwerken binnen en tussen orga-

nisaties. CoP’s moeten niet van tevoren alles uittekenen maar juist ruimte maken voor 

een natuurlijk groeiproces waardoor ze een eigen evolutie doormaken. De CoP’s die 

hierin slagen en zich ontwikkelen tot levendige communities kennen volgens Wenger 

et al. een uitgebalanceerd ritme. Net zoals het leven van mensen wordt gekenmerkt 

door een zekere regelmaat, vereist het creëren van een evenwichtig ritme het tot stand 

brengen van regelmaat in het ‘leven’ van een CoP. Het vinden van het juiste ritme 

vormt een centraal onderdeel van de samenwerking tussen professionals. 

Ritme is een term afkomstig uit het Grieks en betekende oorspronkelijk stroom. 

Ritme is dan ook nauw verbonden met ‘flow’, dat hiervoor aan de orde kwam. Ritme 

wordt in wikipedia gedefinieerd als een specifieke beweging in de tijd door middel van 

accenten, die meestal een zeker patroon of regelmaat vertonen. Het is een belangrijk 

aspect van muziek, film, dans en poëzie. Maar de notie van ritme is zeker niet beperkt 

tot deze kunstvormen. Denk aan de wisseling van de seizoenen, de ademhaling, de 

maancyclus. Overal in de natuur zijn ritmes te vinden. Het is dan ook niet verwonder-

lijk dat organisatieperspectieven die uitgaan van natuurlijke processen, zelforganisatie 



 ritme in de ontwikkelingsruimte 171 

 

en emergentie, verwijzen naar ritme en patronen van regelmaat (Weick, 1993; Senge et 

al., 1999; Nonaka, 1995; Wenger, 1998). 

Ritme sluit, als concept van tijd, aan bij continue verandering en improvisatie. Daar 

speelt de klokkentijd immers vooral op de achtergrond. Ritme kan worden gezien als 

een markering van de natuurlijke tijd (Gersick, 1989). De achterliggende theorie is die 

van het punctuated equilibrium, die door Eldredge & Gould in 1972 voor het eerst is 

gepostuleerd en daarna een heel debat heeft opgeleverd (zie Gould, 1989). Op het ter-

rein van de organisatiewetenschappen wordt het basisconcept van de theorie, het gege-

ven dat de evolutie (van een soort) niet zozeer continu en in de breedte plaatsvindt, 

maar sporadisch en in subgroepen van een soort, vertaalt naar opvattingen en hypothe-

sen over hoe verandering en innovatie in organisaties optreedt. Kleine innovatieve 

teams en ondernemende groepen worden als belangrijke schakels gezien in het berei-

ken van doorbraken en veranderingen. 

Door Gersick (1988) is een theoretisch model ontwikkelt voor groepsontwikkeling 

dat substantieel afwijkt van de veelal op groeifasen of stadia gebaseerde modellen. Een 

van de bevindingen van zijn onderzoek is dat patronen van werken zich al heel vroeg 

vormen en worden gehandhaafd tot een soort middenpunt wordt bereikt. Dit midden-

punt determineert niet het vervolg, het dient eerder gezien te worden als een kans om 

tot een omslag te komen. Een team dat dit middenpunt voorbij laat gaan, maakt vol-

gens Gersick weinig kans om diepgaand te veranderen. Gersick’s bevindingen zijn te 

beschouwen als een waarschuwing. In plaats van het doorlopen van vanzelfsprekende 

groeistadia, is het risico op inertie veel groter. Al vanaf het begin worden de patronen 

van samenwerken bepaald en als het middenpunt niet wordt ervaren en aangegrepen, 

zal het team niet wezenlijk veranderen. 

Om onze casus aan te vliegen volstaat deze globale notie van ritme, als markering in 

de tijd dat zich voordoet als patroon. Deze casus is een zoektocht naar een patroon in 

het ritme van een team. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het model van ontwikke-

lingsruimte en haar vier dimensies. 

7.4 Analyse en interpretatie 

7.4.1 Globale impressie 

Een logboek van een team is als een fotoboek. Het is een aaneenschakeling van 

momenten die door de leden van het team de moeite waren om vast te leggen. De 

moeite waard op dat moment wel te verstaan. We weten niet welke andere zaken er 

zich afspeelden en niet zijn vastgelegd. Echter, doordat het team dit logboek met elkaar 

invulde en op een regelmatige basis, drukt het logboek ook uit wat men met elkaar 

belangrijk genoeg vond om vast te leggen. Het logboek ademt de sfeer van een collec-
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tieve onderneming. Zoals vakantiefoto’s een impressie geven van de activiteiten van 

een gezin of een reisgezelschap. 

Wat opvalt bij een eerste lezing van het logboek is dat het een aaneenschakeling van 

momenten is die er voor het team toe doen en dat die momenten ergens iets met elkaar 

te maken hebben. Alles speelt zich af in het hier en nu…van toen. Bij eerste lezing is 

nog onduidelijk wat komen gaat, zoals ook voor het team de toekomst ongewis is. Dat 

geeft een goed beeld van de worsteling van dit productteam, want dat is wat veel mo-

menten kenmerkt. Het team probeert grip te krijgen op een situatie die op alle fronten 

in beweging is. Het team zelf en zijn opdracht is volop in ontwikkeling, het productlab 

moet nog vorm krijgen en vooral het technisch team staat onder grote druk. Dat laatste 

komt omdat er ook nog andere productteams zijn met elk een wensenlijstje. Daarbij 

zijn er hooggespannen verwachtingen bij de directie van de onderneming waarvan het 

productlab onderdeel is. Durfkapitalisten komen langs om de marktwaarde van de 

producten in te schatten. Er worden BV’s opgericht voor elk van de productteams. De 

internethype is op haar hoogtepunt en is voelbaar in de gangen van het productlab. 

Het productteam lijkt op een hogedrukpan waar voortdurend iets uit moet komen. 

Het wordt beoordeeld op tussenresultaten die bij elkaar opgeteld een levensvatbare 

onderneming moeten opleveren. Het team is daarbij erg gericht op kwaliteit en op het 

realiseren van een mooi product. Het management lijkt al een stap verder en bekom-

mert zich meer om de oprichting van het bedrijf op basis van het product. Er is sprake 

van een andere gerichtheid, wat zich als een spanningsveld door de hele geschiedenis 

van het team in verschillende hoedanigheden laat zien. Het team hoort bijvoorbeeld op 

een bepaald moment dat er al een BV voor het product is opgericht. Dat vinden ze on-

begrijpelijk. Het product is immers toch van het team? Het spanningsveld is vooral een 

spanning over het eigenaarschap. Wie is eigenaar van de ideeën, de tussenresultaten en 

het uiteindelijke product? Enerzijds wordt het team sterk aangesproken op hun zelfstu-

rend vermogen en wordt verwacht dat ze zelf besluiten nemen. Anderzijds worden ze 

geconfronteerd met besluiten die grote invloed op hun functioneren uitoefenen. Er is 

ook sprake van een grote afhankelijkheid. Het productlab heeft het team nodig, het 

team heeft de faciliteiten van het productlab nodig. 

Deze wederzijdse afhankelijkheid valt goed terug te lezen in het logboek van het 

productteam. De opgetekende momenten in de kolom ‘Emoties’ hebben vaak een direc-

te verbinding met de zakelijke mededelingen uit de kolom ‘Voortgang’. In die laatste 

kolom staan afspraken, tussenresultaten en bijeenkomsten genoemd. De kolom ‘Emo-

ties’ bevat de beleving ervan. Zo is in week 41 sprake van een voorbereiding van een 

bijeenkomst met het technisch team. Het productteam beleeft de samenwerking met 

dat technisch team als erg problematisch. ‘Communication with technical team is get-

ting worse, the cooperation meeting is planned to clear up the sky…there has to come 
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something positive of this all.’ In de week daarop is sprake van veel negatieve emoties 

die zwaar drukken op het overleg met het technisch team. Het productteam vraagt zich 

af waar al die frustraties vandaan komen. Het is niet helemaal duidelijk. Men vermoedt 

dat het te maken heeft met de posities die beide teams innemen. Het productteam wil 

conceptueel overleg. Het technisch team verwacht detailspecificaties. Ze besluiten er zo 

positief mogelijk onder te blijven, maar constateren dat het een lang en moeizaam 

proces zal zijn. Hun gevoel van ‘it-will-work-out-fine’ wordt er wel door versterkt. Op-

timisme wordt door allerlei tegenslagen aangewakkerd, lijkt het. 

Ook de relaties met andere personen rond marketing, ontwikkelen van inhoud en 

vormgeving van het product, zijn erg bepalend voor het welbevinden van de leden van 

het productteam. Het heeft met karakters van personen te maken, met de stijl van ma-

nagen en met uiteenlopende ambities. Wat vooral uit het logboek spreekt is hoe die 

zaken de communicatie beïnvloeden. Het logboek leest daarom ook als een serie van 

pogingen hoe een team tracht te begrijpen waarom de ander doet zoals hij doet, het 

managent allerlei interventies pleegt en tevens als een relaas van volwassen worden. 

Het team gaat steeds meer zien hoe de zaken er feitelijk voorstaan. Ook al verschillen 

de teamleden daar soms nog van mening over. Dat verschil van mening is vooral een 

verschil van interpretatie. De een staat nu eenmaal gemakkelijker in moeizame proces-

sen dan de ander. Waar een van de teamleden het helemaal heeft gehad met de direc-

teur, ziet een ander teamlid telkens weer aanknopingspunten. Zo houden ze elkaar ook 

vast in woelige tijden en komen ze weer samen bovendrijven. 

Een laatste globale impressie betreft het productteam als collectief en de individuele 

verhouding tot dat collectief. In het begin is het logboek vooral een gezamenlijk pro-

duct. Het lijkt erop dat men op de wekelijkse teambijeenkomst een aantal standpunten 

bepaalt met elkaar en die samengevat opneemt in het logboek. Collega’s in het product-

lab worden slechts af en toe bij de naam genoemd. Verderop is dat anders. Dan worden 

personen bij naam en toenaam genoemd en vooral ook wat het productteam van de 

samenwerking met hem of haar vindt. Het begin van het logboek vermeldt nauwelijks 

bijzonderheden van de afzonderlijke teamleden. Verderop lezen we meer wie waaraan 

werkt en wie met wie samenwerkt. Ook worden dan persoonlijke nuanceringen bij 

voorvallen of afwijkende standpunten opgenomen. Na een jaar besluit het team geen 

collectief logboek meer bij te houden. De teamleden blijven echter nog wel een per-

soonlijk logboek bijhouden, zij het met wisselende zorgvuldigheid. 

7.4.2 Periodisering 

De ontwikkeling van het productteam laat zich kennen door de conversatie binnen 

het team en de conclusies van die conversatie. Het logboek bevat een deel van die con-

clusies en representeert deels die ontwikkeling. Ontwikkeling betreft zowel het team als 
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het product. Die twee ontwikkellijnen zijn voor een buitenstaander wellicht te scheiden, 

voor het team lijkt er sprake van een doorgaande ontwikkellijn met verschillende aan-

dachtsgebieden. Voor ons doel is echter niet de ontwikkeling als zodanig het object van 

aandacht, maar de ruimte die het team ervaart om te ontwikkelen. 

De eerste analyse die is gepleegd betreft het onderscheiden van een aantal periodes 

in het eerste jaar dat het productteam bestaat. Die onderscheiding gebeurt op basis van 

de kolom ‘Progress’ in het logboek. Hoewel het logboek op weekbasis is aangelegd, is 

er een aantal gebeurtenissen die meerdere weken doorwerken of in beslag nemen. Per 

periode geven we de thematiek weer en de belangrijkste kenmerken. 

Tabel 7.2 Periodisering van het logboek 

Periode Weken Thema Kenmerken 

1 30-34 Start van het team Productteam krijgt een opdrachtbrief 

Formuleren van het probleem en de oplossingsrich-
ting 

Ophelderen van wat de bedoeling is 

2 35-40 Afhankelijkheid Productteam realiseert zich dat het onderdeel is 
van groter geheel 

Verwachte feedback blijft uit 

Aangekondigde zaken laten op zich wachten 

3 41-48 Confrontatie Veel problemen met het Technisch Team 

Zoeken naar antwoorden 

Productlab wordt anders ingericht 

4 49-03 Nieuwe manier van 
werken 

Het management van het productlab doet geheim-
zinnig 

Er komt een groots en abstract verhaal. 

Productteam formuleert missie 

5 04-08 Prototype Er is ineens heel veel te doen 

Planning noodzakelijk 

6 09-14 Misverstanden De nieuwe manier van werken lost de problemen 
niet op 

Productteam voelt zich beperkt in het naar buiten 
treden 

De ‘dogma’s’ van het productlab 

7 15-18 Papiermolen Planning wordt bijgesteld 

De hoeveelheid technische documentatie neemt 
toe 

8 19-23 Marketingplan Aangekondigde ondersteuning wordt uitgesteld 

Opportunisme 

9 24-27 Product pitch Nog meer vertragingen 
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Hoewel opeenvolgend, vertonen de periodes niet het beeld van groeistadia. Het lijkt 

eerder een golfbeweging. Daarom is de analyse nog een stapje verder gebracht door de 

periodes te positioneren in ruimte en tijd. Daartoe is een 2-dimensioneel veld gecre-

eerd. De verticale as representeert de tijd en kan gezien worden als een continuüm met 

aan de ene kant inertie (traagheid, tegenwerking, gevoel van blokkade) en aan de ande-

re kant vaart (snelheid, vooruitgang, gevoel van groei). De horizontale as representeert 

de dimensie ruimte en kan gezien worden als een continuüm met aan de ene kant plan 

(structuur, beheersing, restricties) en aan de andere kant openheid (mogelijkheden, 

vrijheid, afstemming). 

 

Figuur 7.2 Positionering van de periodes in ruimte en tijd 

Bovenstaande figuur laat een clustering van periodes zien in een beperkt deel van 

het veld. Na een kortstondige fase waarin het team met veel optimisme en een gevoel 

van ‘de wereld ligt voor ons open’ een start heeft gemaakt, neemt het gevoel van ruimte 

eigenlijk af. De impulsen die vervolgens worden gegeven zijn vooral op de tijdsdimen-

sie. Het diagram leest alsof men (management en teams in het productlab) er vooral 

vaart in wil brengen en de ruimte met daaraan gekoppeld de focus op mogelijkheden, 

alternatieven en kansen, eigenlijk uit het oog verliest. Uiteindelijk komt het team dan 

tot stilstand door alle plannenmakerij. Er is veel frustratie over en weer. 

In week 27 heeft men het gevoel dat men terugkeert naar het begin of een nieuw 

begin. Het is vakantietijd en in week 28 begint het team opnieuw met het definiëren 

van het product en voorziet spoedig een alfa-versie. Tevens besluit het team het logboek 

voortaan niet meer samen te schrijven, maar ieder een apart logboek bij te houden. 

‘Glad to be back!’, valt in één ervan aan het begin te lezen. Toch gaat dit nieuw begin 

niet gepaard met het open enthousiasme dat de eerste periode kenmerkte. 

Tijd 

Ruimte 

Vaart 

Inertie 

Plan Open 

1. Start van 
het team 

2. Afhankelijkheid 

3. Confrontatie 

4. Nieuwe manier 
van werken 

5. Prototype 

6. Misverstanden 

7. Papiermodel 

8. Marketing plan 

9. Product Pitch 
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7.4.3 De karakteristieken van de ontwikkelingsruimte 

Vanuit de vier dimensies is opnieuw naar uitspraken in het dagboek gekeken ten-

einde elke dimensie verder in te vullen als een belevingscategorie. Per dimensie is een 

tabel met exemplarische uitspraken gemaakt die vervolgens weer is ingedikt tot een 

aantal indicatoren. 

Synchroniciteit 

Synchroniciteit is de dimensie die in het verlengde ligt van de eerder benoemde ca-

tegorie ‘logisch gevolg’. In tegenstelling echter tot het eenmalige karakter van ‘logisch 

gevolg’ heeft synchroniciteit iets wat terugkerend kan gebeuren. Dit terugkerende effect 

van beginnen, is te motiveren vanuit uitspraken van mensen over hun werk of werk-

omgeving. Een gevoel van zekerheid bijvoorbeeld kun je kwijtraken en weer hervinden. 

Synchroniciteit heeft te maken met begrippen die je veelvuldig tegenkomt in de litera-

tuur over teamleren zoals ‘het klikt’ of ‘de chemie van een team’. 

Tabel 7.3 Voorbeelden van uitspraken van toepassing op de dimensie Synchroniciteit 

Nummer Voorbeelduitspraak 

S1 Erg opwindend: de start van een nieuw avontuur. 

S2 We hadden veel meer verwacht, meer dan maar een paar opmerkingen. 

S3 Alles is nog heel nieuw, chaotisch en ook overweldigend. 

S4 Gevoel van angst omdat we geen vooruitgang boeken. 

S5 Hoe kunnen we akkoord gaan met dingen die nog niet duidelijk zijn? 

S6 De lijst met specificaties is niet wat wij ervan verwacht hadden. 

S7 Een gevoel van ontspanning daalt neer over het team. 

S8 Voor het eerst is ons duidelijk dat niet alle vertraging aan ons ligt. 

S9 We hebben het gevoel dat sommige dingen gewoon absurd zijn, waarin we terecht 
zijn gekomen. 

S10 We hebben het gevoel dat we een goede basis hebben om dit overleg in te gaan. 

S11 Veel negatieve emoties ‘clouded the air’. 

S12 We moeten ons onafhankelijker opstellen, meer in controle komen. 

S13 Ons concept wordt eindelijk duidelijk, dat geeft een bevredigend gevoel. 

Bovenstaande uitspraken zijn geclassificeerd in een aantal typische indicatoren voor 

deze dimensie: 

• De mate waarin zaken samenvallen/op hun plek vallen ( S1, S3, S7, S8, S9). 

• De mate van vertrouwen in eigen kracht en in de omgeving (S5, S7, S12). 

• Een gevoel van zekerheid/ het hebben van een basis (S4, S10, S11, S13). 

• De mate waarin verwachtingen uitkomen (S2, S6) 

Samengevat kenmerkt deze dimensie (in zijn positieve betekenis) zich door een ge-

voel op het juiste moment met de juiste dingen bezig te zijn.. 
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Reflexiviteit 

De oorspronkelijke categorie ‘Goede afloop’ is gesplitst in twee dimensies: Reflexivi-

teit en Regulativiteit. Reflexiviteit heeft betrekking op de imaginaire kant van het werk. 

Het maken van toekomstbeelden is daarvan een voorbeeld. Maar ook het (durven) te-

rugkijken op hetgeen is gebeurd, gedaan en/of gepresteerd. Reflexiviteit is in die zin 

een aparte dimensie omdat het ‘inwerkt’ op met name Finaliteit. Door alternatieve 

beelden toe te laten over mogelijke uitkomsten lijkt het werken aan de resultaten te 

worden belemmerd. Veel mensen die in teams werken herkennen de spanningen die 

hierdoor ontstaan. Terwijl sommigen nog bezig zijn met een denkproces en zich geen 

zorgen maken om het uiteindelijke resultaat, moet voor anderen ‘het gefilosofeer’ maar 

eens ophouden. Zij willen zo snel mogelijk aan de slag. 

Als een team meer toegeeft aan de imaginaire kant komt tevens een keuzeprobleem 

naar boven. Daar waar alternatieven worden gegenereerd moeten ook alternatieve op-

lossingen worden afgewogen. Over het algemeen is het zo dat ervaren mensen beseffen 

dat voor echt innovatief werk het uitstellen van de eindresultaten nodig is. Op die ma-

nier wordt ruimte gemaakt voor creatief denken en kunnen concepten groeien tot een 

soort verzadigingspunt. 

Tabel 7.4 Voorbeelden van uitspraken van toepassing op de dimensie Reflexiviteit 

Nummer Voorbeelduitspraak 

X1 We moeten terugkeren naar het basisconcept en dat opnieuw doordenken. 

X2 Wat precies de frustraties doet veroorzaken is niet duidelijk. Het heeft iets te maken 
met het niveau waarop je communiceert met elkaar. 

X3 Door collega’s op je ideeën te laten reageren, krijgen we misschien wat meer posi-
tieve reacties. 

X4 Om onze vooronderstellingen (zoals neergeslagen in de specificaties) te testen, 
besluiten we persoon A te interviewen en een questionnaire onder collega’s te ver-
spreiden. 

X5 Veel reacties gekregen op de questionnaire die we onder collega’s hebben verspreid. 

X6 De iteratieve evaluatie van onze specificaties verloopt naar omstandigheden goed, 
maar misverstanden en fricties blijven zich voordoen. 

X7 Wat gebeurt hier? Waarom? Het ging juist beter en beter. 

X8 Tijdens de bijeenkomst hebben we een rollenspel gedaan om een gewenste situatie 
te oefenen. 

X9 We weten niet hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. 

X10 We hebben veel vragen gesteld, maar kregen niet altijd bevredigende antwoorden. 

X11 Is hij zo voorzichtig omdat hij denkt dat wij geen kritiek kunnen verdragen? 

X12 Tijdens het eten praten we over het waarom dingen fout gaan. 
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Reflexiviteit begint als men zich bewust wordt van de kloof tussen het (intentionele) 

handelen en de effecten ervan. Veel effecten worden niet opgemerkt omdat ze niet 

werden beoogd. Daardoor blijven bepaalde fouten, maar ook successen onopgemerkt. 

Emoties kunnen daarbij misschien helpen. Tijdens de eindinterviews vertelt een team-

lid dat het serieus nemen van emoties een belangrijk leerpunt was. Emoties duiden op 

iets. De ‘voorgevoelens’ van mensen kunnen een vertrekpunt vormen voor reflectie. 

Voor het systematisch interpreteren van emoties zijn echter weinig instrumenten be-

schikbaar. 

Bovenstaande uitspraken zijn geclassificeerd in een aantal typische indicatoren voor 

deze dimensie: 

• Er worden open vragen gesteld/men vraagt zich iets af (X2, X7, X9, X10). 

• Men kijkt bewust terug/vooruit (X1,X8, X12). 

• Men verplaatst zich in de positie van de ander (X2, X11). 

• Men bekijkt eerdere resultaten opnieuw/er wordt getest (X3, X4, X5, X6). 

Samengevat kenmerkt deze dimensie (in zijn positieve betekenis) zich door een ge-

voel overzicht te hebben op het grotere geheel. 

Regulativiteit 

In het actieleertraject met het productteam is onder andere aandacht besteed aan 

teamregels. In de literatuur over teamwerk is dit een vast item. Het begin wordt ge-

vormd door zogenaamde grondregels, zoals dat je wel opvattingen mag aanvallen, maar 

niet een persoon. Grondregels maken het mogelijk elkaar aan te spreken op de gang 

van zaken binnen een team en op de interactie tussen teamleden en de omgeving. In 

deze case kwam het belang van regulering vooral naar voren in de communicatie met 

diverse andere partijen: management en ondersteunende teams. 

Regulativiteit is een dimensie die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Vaak 

worden misverstanden niet verbonden met (impliciete) keuzes die eerder zijn gemaakt. 

Zo kan een team veronderstellen dat vergaderen een onproblematische activiteit is. 

Maar vergaderen kan zelfs contraproductief uitpakken! Het productteam komt op een 

gegeven moment tot de conclusie dat voortgangsbesprekingen met een technisch team 

niet goed verlopen en wil dat aanpakken. In een actieleersessie worden dan vergader-

structuren vastgesteld, rollen gedefinieerd en rollen geoefend met behulp van een rol-

lenspel. 
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Bovenstaande uitspraken zijn geclassificeerd in een aantal typische indicatoren voor 

deze dimensie: 

• Een gevoel van aangesloten zijn bij de rest van afdeling/unit (R1, R6,R7, R8) 

• Er worden regels/normen vastgesteld (R2, R5) 

• Communicatie wordt als onderdeel van het werken gezien (R3, R4) 

Samengevat kenmerkt deze dimensie (in zijn positieve betekenis) zich door een ge-

voel van erkenning, elkaar begrijpen en in gesprek te zijn. 

Finaliteit 

Veel mensen hebben behoefte aan een duidelijk doel in hun werk. Vaak wordt er 

een plan van aanpak gemaakt om het einddoel in subdoelen te hakken. Een dergelijk 

plan geeft een gevoel van haalbaarheid. Er ontstaat overzicht en de rit naar het einddoel 

lijkt zonder noemenswaardige obstakels te gaan verlopen. Ook het productteam ging 

met een planning van start, maar gaandeweg ontstonden er toch vertragingen. En hoe-

wel een specifieke vertraging wel verklaard kan worden, lijkt de discrepantie tussen 

plan en werkelijkheid toch minder doorzichtig. 

Heel veel projecten lopen uit en heel veel producten raken niet af (binnen de gestel-

de tijd), ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen. Misschien is het plan zelf 

het obstakel? Is werken wel zo lineair als het wordt voorgesteld? Men kan zich gemak-

kelijk achter een plan verschuilen. Men verwijst bijvoorbeeld naar het niet nakomen 

van afspraken door de andere partij. Impliciet maakt men zich dan wel los van het gro-

tere geheel. Een gedetailleerd plan werkt misschien een ‘verdeel-en-heers’- mentaliteit 

in de hand. 

Toch wordt de ervaring van ruimte wel degelijk mede bepaald door te werken aan 

concrete dingen. Dat kunnen documenten, concepten, modellen of (deel)producten 

Tabel 7.5 Voorbeelden van uitspraken van toepassing op de dimensie Regulativiteit 

Nummer Voorbeelduitspraak 

R1 We voelen ons afhankelijk van een soort richting die niemand ons echt kan duidelijk 
maken. 

R2 Dingen gebeuren op een manier zoals ze normaal niet gebeuren. 

R3 De communicatie met team X verslechtert met de dag. 

R4 We hebben besloten op regelmatige basis een nieuwsbrief rond te sturen. 

R5 Na de eerste woede en defensieve attitude besloten we dat zaken weer positief 
moesten worden om te kunnen samenwerken. 

R6 Personen A, B en C zijn constant in overleg, maar het gaat aan onze deur voorbij. 

R7 In de wandelgangen vangen we geluiden op dat het allemaal minder soepel loopt 
dan ons wordt voorgespiegeld. 

R8 Wij krijgen niets direct te horen over de voortgang. 
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zijn. Het geeft mensen ook echt een goed gevoel als ze iets hebben afgerond. Maar toch 

hoor je ook vaak dat als mensen het gevoel hebben in een echt creatief proces betrok-

ken te zijn geweest, het proces meer met de ervaring wordt verbonden dan met het 

uiteindelijke resultaat. Misschien resulteren dergelijke processen meestal in een kwali-

tatief goed product? 

De dimensie Finaliteit kan overheersen. Misschien heeft dat te maken met mentale 

modellen over werk die lange tijd zijn ingesleten en zeker onbewust nog worden ge-

hanteerd. Zo wordt in het werk vooral aan inspanning gedacht en niet aan ontspan-

ning. Resultaten worden vooral kwantitatief gemeten. In taakgerichte organisaties met 

een sterke verticale structuur is het moeilijk om niet-hiërarchische groepen te forme-

ren. Communicatie binnen dergelijke groepen verloopt moeilijk omdat men niet ge-

wend is op ‘gelijk niveau’ met elkaar te praten. Het denken over effectief werken is 

echter aan het veranderen. De aandacht voor kwaliteit versus kwantiteit is daar mede 

debet aan. 

Tabel 7.6 Voorbeelden van uitspraken van toepassing op de dimensie Finaliteit 

Nummer Voorbeelduitspraak 

F1 Persoon Y ziet zijn voorstel als de ultieme oplossing. 

F2 Ons concept wordt nu echt duidelijk en dat geeft een voldaan gevoel. 

F3 De taakanalyse levert concrete resultaten op. 

F4 De last van de voorgeschreven planning drukt zwaar op onze schouders. 

F5 Werken aan het verkoopverhaal voor het product is leuk. 

F6 Actualiseren van de specificaties kost veel energie, maar geeft ons een goed gevoel. 

F7 Het lijkt erop dat de dingen die we willen ook technisch mogelijk zijn. 

F8 We zijn bezorgd over de aanname van persoon A dat dit allemaal in een paar weken 
voor elkaar is. 

F9 We hebben besloten om op korte termijn iets concreets op te leveren, omdat we niet 
kunnen inschatten hoelang het met X gaat duren. 

Bovenstaande uitspraken zijn geclassificeerd volgens een aantal typische indicato-

ren voor deze dimensie: 

• Er worden plannen gemaakt en afspraken worden vastgelegd (F4, F9). 

• Er worden dingen afgerond (F2, F3, F5, F6). 

• Men heeft het gevoel dat dingen haalbaar zijn (F1, F7, F8). 

Samengevat kenmerkt deze dimensie (in zijn positieve betekenis) zich door een ge-

voel dat goede (eind)resultaten behaald kunnen worden. 

7.4.4 Het ritme van de ontwikkelingsruimte 

Bij het bepalen van het verloop van de intersubjectieve ruimte is uitgegaan van een 

beginstand. Deze stand wordt vervolgens als minimale stand gehanteerd. De intersub-
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jectieve ruimte kan niet kleiner worden dan de minimale stand. Er is per week gekeken 

of een dimensie sterker dan wel zwakker werd (zie tabel 7.7). Een + is toegekend als de 

dimensie sterker werd ten opzichte van de week ervoor. Een – als de dimensie zwakker 

werd en een 0 als er geen verandering was opgetreden. 

Tabel 7.7 Ontwikkeling per dimensie 

Weeknummer Synchroniciteit Reflexiviteit Regulativiteit Finaliteit 

30 0 + + 0 

31 - 0 + - 

32 + 0 0 - 

33 - 0 0 - 

34 - 0 - - 

35 + + + + 

36 0 0 0 0 

37 - 0 0 0 

38 0 0 + - 

39 0 0 0 0 

40 - + 0 - 

41 + 0 - + 

42 + - + 0 

43 0 + + + 

44 + 0 0 + 

45 - - 0 0 

46 - 0 - - 

47 0 + - - 

Door de actuele standen van de dimensies te verbinden kan de omvang van de in-

tersubjectieve ruimte worden bepaald. Het verloop van de intersubjectieve ruimte kan 

vervolgens ook grafisch weergegeven worden (figuur 7.3). 

Het verloop vertoont een (ongelijkmatig) uitdijend en inkrimpend patroon. Dit pa-

troon noem ik het ritme van een team. Op basis van dit patroon ontstaat weer een iets 

ander beeld op het productteam ten opzichte van de eerder opgestelde globale periodi-

sering. Week 30 tot en met 32 is de turbulente startfase. Deze fase kenmerkt zich door 

veel enthousiasme, zoeken, onwennigheden, onduidelijkheden en elkaar en de omge-

ving leren kennen. Het onbevangen enthousiasme krijgt na de eerste weken een deuk. 

In week 33 reeds voelt het productteam zich uitgeput. Ze krijgen onbevredigende ant-

woorden op vragen. Week 34 volgt met een gevoel dat men alles verkeerd doet. Op het 

einde van deze tweeweekse periode is de ruimte ingekrompen tot een minimum. 
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Figuur 7.3 Het verloop van de intersubjectieve ruimte bij het productteam 

Week 35-38 kenmerkt zich door een aantal bewuste positieve acties. Ondanks een 

opgelopen teleurstelling in week 35, besluit het productteam ‘to put it aside for the time 

being’. Rust komt over het team en men maakt een begin met het consulteren van 

anderen. In deze periode zijn de teamleden beurtelings even met vakantie. Week 39-42 

is een grillige periode. In week 40 vindt er een confronterende actieleersessie plaats. 

De nadruk in het productlab ligt te veel op wat er misgaat. Het productteam heeft het 

gevoel dat het niet verder komt en te veel afhankelijk is van anderen. Vervolgens ver-

slechtert de communicatie met het technisch team tot een dieptepunt. In het begin van 

de week 43 wordt men aangenaam verrast doordat het technisch team met een aantal 

zaken op de proppen komt die wel blijken aan te sluiten bij de ideeën van het product-

team. Week 43-45 kenmerken zich door voorspoed. Op allerlei fronten doen zich ont-

wikkelingen voor. Op het einde van week 45 zijn de eerste specificaties afgerond. Er 

dienen zich wel al twijfels aan over de haalbaarheid van het een en ander. In week 46 

en 47 worden voor het productteam de twijfels steeds meer bewaarheid. Er gebeurt van 

alles in de omgeving, maar het hoe en waarom gaan aan hun deur voorbij. Men voelt 

een grote afhankelijkheid ten opzichte van de omgeving. Men denkt veel na over hoe 

nu verder, hetgeen zich laat zien als een soort uitstulping langs de dimensie Reflexivi-

teit. 



 ritme in de ontwikkelingsruimte 183 

 

7.5 Beantwoording van de deelvraag 

Het doel van deze casus is antwoorden te vinden op de vraag hoe de dynamiek van 

de ontwikkelingsruimte eruit ziet over een bepaalde periode. De analyse is gepleegd op 

verschillende aggregatieniveaus (zie tabel 7.8). Er is gestart met een globale impressie 

die een beeld geeft van het reilen en zeilen in het team over de hele periode van zijn 

bestaan. Vervolgens is het eerste jaar wat nauwkeuriger geanalyseerd door periodes in 

dat jaar te onderscheiden. Die periodes zijn vervolgens gepositioneerd in een 

tijd/ruimte-veld (figuur 7.2). Daarna is ingezoomd op de vier dimensies en gekeken 

naar wat zich op die dimensies voordeed op basis van wat is opgetekend in het logboek. 

Deze analyse betreft de eerste achttien weken van het bestaan van het productteam en 

eindigt met een poging tot visualisatie van de ontwikkelingsruimte gedurende die 18 

weken (figuur 7.3). 

Tabel 7.8 Overzicht opbrengsten van casus 4 

Deelvraag: 

Aggregatieniveau: 

Wat is de aard van de dynamiek van de ontwikkelingsruimte gedurende een bepaalde 
doorlooptijd in relatie tot de vier dimensies? 

Globaal De hele doorlooptijd van het productteam overziend komt er een beeld naar boven 
van een team dat werkzaam is in een adhocratische setting waarbij voortdurend 
afstemming plaatsvindt. Er is sprake van een microwereld (de betrekkelijk veilige 
ruimte in het team) en de omgeving (productlab). Die ruimtes zijn fysiek wel ver-
bonden, maar emotioneel allerminst. De dynamiek tussen de microwereld en de 
omgeving wordt gekenmerkt door veel spanningen. Een heus spanningsveld dat 
door goede bedoelingen over en weer wordt geneutraliseerd. 

Periodisering (eerste 
jaar) 

Kijkend naar de periodisering van het eerste jaar, valt op dat het team niet zozeer 
groeistadia doormaakt, maar dat er sprake is van een afnemende dynamiek vanuit 
ruimtelijk perspectief. Er is sprake van meer planning en minder vrije ruimte. De 
interventies omwille van de productontwikkeling zijn vooral gericht op het erin 
houden van de vaart. Er wordt hard gewerkt, maar binnen een constante of krimpen-
de ontwikkelingsruimte. 

Vier dimensies en het 
ritme 
(18 weken van het 
eerste jaar) 

In detail kijkend van week tot week, lijkt het alsof de dimensies elkaar in balans 
proberen te houden. Als de emoties die het team in haar logboek optekent zouden 
kunnen worden uitgelezen als uitslagen op analoge meters, dan zouden zoals in veel 
controlekamers de wijzers trillen tussen bepaalde uitersten. Aldus is de dynamiek te 
karakteriseren als een pulserende microwereld. 

Nemen we de aanvullende theoretische perspectieven in ogenschouw, dan lijkt het 

productlab op het eerste zicht een poging om een improviserende organisatie te zijn. 

Toch doet de wijze waarop het productlab is ingericht eerder aan als een mini-

bureaucratie. Het heeft een ‘board of directors’, een manager en een staf. Door de 

kleinschaligheid is die discrepantie misschien minder zichtbaar. In de dagelijkse om-

gang zijn de lijnen kort, maar overleg en besluitvorming vertonen een formalistisch 

karakter en bepalen sterk de mogelijkheden en beperkingen van het productteam. Het 

productteam heeft vaak het gevoel dat de ondersteuning van het management niet 

aansluit bij de productontwikkeling waaraan door het team wordt gewerkt. Integendeel, 
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het management lijkt er vaak haaks op te staan door bijvoorbeeld met ingewikkelde 

technische documenten te komen. 

De improviserende organisatie is daarmee niet afgedaan. Het is gewoonweg geen 

vanzelfsprekendheid. Niet dat het productlab expliciet als improviserende organisatie is 

gestart, wel was het de bedoeling om het te laten worden tot de creatieve poot van de 

onderneming, een broedplaats voor nieuwe producten. Uit de analyse blijkt dat de 

teams binnen het productlab niet op elkaar zijn afgestemd en nauwelijks elkaars ritme 

proberen aan te voelen om elkaar daardoor te versterken. De flow wordt niet als aan-

grijpingspunt gehanteerd. Het improviseren wordt sterk tenietgedaan door een techno-

cratische aanpak die met name door de staf en het technisch team worden gehanteerd. 

Het luistert allemaal zeer nauw. De dynamiek van de ontwikkelingsruimte weer-

spiegelt die gevoeligheid voor wat er in de omgeving gebeurt. De gemoedstoestanden, 

door Ciborra (2001) naar voren gebracht als een komen en gaan zoals de veranderingen 

in het weer, laten zich eenvoudig teruglezen in het logboek en worden ook weerspie-

geld in de visualisatie van het ritme. Het ritme van ontwikkelingsruimte is daarmee 

mogelijk een graadmeter voor de mate waarin creatief werk mogelijk is. 

Concluderend kan worden gesteld dat de dynamiek van de ontwikkelingsruimte 

kortweg getypeerd kan worden als: 

• Een spanningsveld tussen de microwereld (van een groep mensen) en haar 

omgeving. Dit spanningsveld is er altijd omdat lokale werksituaties nooit geïso-

leerd zijn maar in een constellatie van werksituaties een plaats hebben. Daarbij 

is ook sprake van organisatorische niveaus. 

• De mate van vrije ruimte die wordt toegelaten of bewust de aandacht krijgt. So-

ciale praktijken zoals het productteam in deze casus, zijn gebonden aan  

opdrachten, omstandigheden en leveringstermijnen. Dergelijke beperkingen 

hebben invloed op de vrije ruimte, die men zich toekent of toe-eigent.  

• Een pulserende ruimte, wat zoveel wil zeggen dat de ruimte nooit verdwijnt zo-

lang de mensen er zijn. De menselijke interactie roept de ruimte op. De ont-

wikkelingsruimte lijkt op een zone (van mogelijkheden of naaste-ontwikkeling) 

om het team heen. Die zone stelt de bandbreedte aan ontwikkelingsmogelijk-

heden vast of laat zien of er sprake is van eenzijdige ontwikkeling. 

7.6 Modelbouw (T-4) 

Het doorontwikkelen van het model van de ontwikkelingsruimte heeft in dit stadi-

um het karakter gekregen van extrapoleren van en spelen met alle elementen. De notie 

van de entr’acte fungeerde daarbij als een metafoor, een hulpmiddel bij het modelleren. 

De entr’acte was oorspronkelijk bedoeld om de tijd te overbruggen tussen twee scènes. 

Het speelde zich af voor de gesloten gordijnen en weerhield het publiek ervan al te 
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luidruchtig en afgeleid te worden. De entr’acte is echter ook een continueren van de 

actie, een transformatieve setting op zichzelf die het publiek meeneemt van de ene 

sfeer naar de volgende. Het interessante van een entr’acte is dat het gebeurt met een 

minimum aan hulpmiddelen. Vergelijkbare concepten zijn het intermezzo, de interlu-

de en de interquel. Ze voorzien allemaal in een deel van het geheel, dat soms klein of 

kort uitgevoerd, als een verbindingsstuk of sleutel kan worden beschouwd. 

Aldus ben ik meer naar momenten en onderdelen gaan kijken in het leven van het 

productteam (en andere groepen) en dimensies gaan combineren om woorden te geven 

aan wat ik aan wisselingen in de gemoedstoestand en de productiviteit zag. Iedere 

coach of facilitator zal de verwondering met me delen over de hoeveelheid, vaak kleine, 

veranderingen die zich in een team voordoen. Op basis van het logboek zie ik een wis-

selwerking tussen hetgeen dat vanuit de omgeving op het team afkomt en de wijze 

waarop het team opereert en reageert. De focus van dit onderzoek is echter niet om 

relaties te leggen tussen bepaald gedrag van bijvoorbeeld het management en de werk-

wijze van het team. De vermeende relatie tussen leren en de ontwikkelingsruimte blijft 

richtinggevend voor de modelbouw. Die relatie wordt wellicht meer gekenmerkt door 

de kleine momenten dan door de grote fasen van productontwikkeling of een project. 

Alle momenten zijn onderdeel van de ontwikkelingsruimte, doch laten zich ook on-

derscheiden door dimensies apart te nemen en met elkaar te combineren. Op die ma-

nier worden subruimtes gemodelleerd en benoemd. Vertrekpunt daarbij is een 

vectorische benadering. Dimensies worden niet opgevat als een hoeveelheid die als 

extensiteit te meten zijn, maar als een richting of intensiteit. Richting of intensiteit is 

een kwalitatief begrip en laat zich niet absoluut uitdrukken. De synchroniciteit van het 

productteam is wel te waarderen en te vergelijken. Het kan bijvoorbeeld worden afgezet 

tegen de andere dimensies. Ook een vergelijking met andere teams is mogelijk, maar 

dan vooral door bepaalde al of niet opvallende zaken terug te geven waarmee het team 

iets kan doen. Deze kwalitatieve duiding geeft specifieke handreikingen aan de facilita-

tor. Het ambigue of onzekere karakter ervan is daarbij geen zwakte maar een sterkte, 

daar de professionaliteit van een facilitator wordt bepaald door de mate waarin hij ge-

bruik weet te maken van kwaliteiten (Schön, 1987). In het volgende hoofdstuk wordt 

daarop ingegaan bij het schetsen van de contouren van de leerarchitectuur en het bij-

passend instrumentarium. 

Het combineren van twee dimensies als vectoren resulteert in een nieuwe, samen-

gestelde vector (fig. 7.4). Die samengestelde vector is op zich ook weer richtinggevend 

en door de samengestelde oorsprong in zekere zin krachtiger (mits de richtingen niet 

tegengesteld zijn). Dat wordt zichtbaar als de dimensies in eenvoudige vectordiagram-

men worden uitgedrukt. Als de vectoren aan elkaar gerelateerd worden, ontstaat onder-

staande figuur. Het is de optelsom van twee dimensies en wordt hierna aangeduid als 
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(collectieve) leeroriëntatie of leerrichting. Het vlak dat door de twee vectoren wordt 

bepaald, wordt aangeduid als subruimte. Het is vanuit de geschetste redenering feitelijk 

een leerruimte, maar die term zou verwarrend kunnen werken. 

 

Figuur 7.4. De combinatie van twee dimensies als vectoren 

Het combineren van vier dimensies levert zes oriëntaties en subruimtes op. Het 

combineren van drie dimensies of oriëntaties met dimensies heeft in dit geval geen zin 

omdat de feitelijke richting van dimensies en oriëntaties ontbreekt. Er is wel sprake van 

een krachtenveld, maar dit laat zich niet eenvoudig representeren en bewerken zoals 

een natuurkundig krachtenveld. Echter, door de zes oriëntaties en subruimtes te be-

noemen wordt het model van de ontwikkelingsruimte verder geoperationaliseerd en 

gedynamiseerd, hetgeen recht doet aan de ontwikkeling en uitkomst van deze casus. 

Meer in het algemeen kan één dimensie erg bepalend zijn ten opzichte van de an-

dere (fig. 7.5). Als dat gebeurt, gaat er een remmende werking optreden ten opzichte 

van de minder ontwikkelde dimensie.  

 

Figuur 7.5 Beperkte subruimte 

In het geval van onevenwichtigheden tussen dimensies ontstaat er niet alleen een 

beperkte ruimte, de ruimte krijgt ook een specifieke inkleuring. De leeroriëntatie helt 

als het ware over naar één van de twee dimensies.  

7.6.1 De relaties tussen de dimensies 

Om grip te krijgen op onderdelen van de ontwikkelingsruimte is het nodig de rela-

ties tussen dimensies afzonderlijk uit te werken. In totaal zijn er zes combinaties van 

telkens twee dimensies mogelijk. Dergelijke relaties verdelen de ontwikkelingsruimte 

op in zes subruimtes (zie tabel 7.10). De notie van subruimte is eerder vanuit de litera-

tuur naar boven gekomen (zie hoofdstuk 3). De subruimtes die in deze studie worden 

Subruimte 

Leeroriëntatie 

Dimensie 1 

Dimensie 2 

Dimensie 1 

Dimensie 2 

Leeroriëntatie 

Subruimte 
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onderscheiden, staan niet op zichzelf, maar bieden wel de mogelijkheid om bijvoor-

beeld de samenwerking ergens op te richten of om op een specifieke wijze te interveni-

eren. De naamgeving van zowel de leeroriëntatie als de subruimte is tentatief en 

bedoeld als kapstok om de karakteristieken ervan te ‘vangen’. 

Tabel 7.9 De zes leeroriëntaties en subruimtes van de ontwikkelingsruimte 

Dimensie A Dimensie B Leeroriëntatie Subruimte (indicatief) 

Synchroniciteit Reflexiviteit Idee Denkruimte 

Reflexiviteit Finaliteit Concept Oplossingsruimte 

Finaliteit Regulativiteit Afstemming Beslisruimte 

Regulativiteit Synchroniciteit Afspraak Speelruimte 

Synchroniciteit Finaliteit Opbrengst Werkruimte 

Reflexiviteit Regulativiteit Betekenis Gespreksruimte 

Hierna worden de leeroriëntaties en subruimtes verkend. Dat gebeurt door eerst 

een toelichting te geven bij het benoemen van de leeroriëntatie om vervolgens de sub-

ruimte globaal te verkennen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de scheefgroei als 

een opstapje naar ‘weeffouten’ in de ontwikkelingsruimte die in hoofdstuk 9 aan de 

orde komen (zie par. 9.5). 

7.6.2 Synchroniciteit x Reflexiviteit: Idee en Denkruimte 

Leeroriëntatie Idee 

De relatie tussen synchroniciteit (gedeelde context, start, bron) en reflexiviteit (per-

spectieven, modellen, abstraheren) is uitdagend in die zin dat het voor mensen niet 

gemakkelijk is om echt origineel te zijn. Dat vereist een soort boven zichzelf uitstijgen. 

Veel brainstorms bijvoorbeeld zijn vormen van associatief denken die wel categorieën 

opleveren, maar geen fundamenteel nieuwe ideeën. Voor ontwikkeling zijn ideeën wel 

nodig. Vandaar dat hier de vorming van ideeën als verbeeldingskracht wordt geïnter-

preteerd en de leeroriëntatie als Idee is benoemd. 

 

Figuur 7.6 Denkruimte 
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Reflexiviteit 

Synchroniciteit 
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Denkruimte 

Het krachtenveld, de resultante van synchroniciteit en reflexiviteit is aangeduid als 

denkruimte. Een alternatief was geweest verbeeldingsruimte of visieruimte. Er is geko-

zen voor het neutralere denkruimte, omdat verbeelding en visie-ontwikkeling als vor-

men van denken kunnen worden gezien. Verbeelding heeft ook niet-rationele kanten, 

maar om het bruikbaar te laten zijn moet het weer worden doordacht in de werkcon-

text. Zijn beide vectoren beperkt, dan is de denkruimte klein en dat vertaalt zich door in 

het idee. Vanuit dit model geredeneerd levert een kleine denkruimte een zwakker idee 

(niet vernieuwend of nauwelijks ingevuld) op. 

In het geval dat synchroniciteit veel sterker is dan reflexiviteit kan het zo zijn dat de 

opdracht of een ambitie bij de start de denkruimte overheerst. De businessunit uit de 

tweede casus is daar een voorbeeld van. In feite bedenkt de groep geen nieuwe ideeën, 

maar sleutelt hooguit aan de ideeën die er bij aanvang al waren. Misschien is er een 

gebrek aan kritische houding of onvoldoende reflectief vermogen. Het omgekeerde, 

een sterk ontwikkelde reflexiviteits-dimensie en een zwakke synchroniciteit maakt dat 

de ideeën gaan zweven en te weinig gedeeld en gezamenlijk uitgewerkt worden. 

7.6.3 Reflexiviteit x Finaliteit: Concept en Oplossingsruimte 

Leeroriëntatie Concept 

De relatie tussen de reflexiviteit en finaliteit (resultaat, einde, verzadiging) bepaalt 

het vernieuwende karakter van het werk. Aan een product of dienst ligt altijd een con-

cept ten grondslag dat meer of minder expliciet gemaakt is. Vraag aan ontwikkelaars 

wat het belangrijkste is in hun werk en velen zullen ‘het concept’ als antwoord geven. 

Een concept maakt het ook mogelijk over oplossingen in discussie te gaan. Een goed 

concept kan vaak niet volledig worden geïmplementeerd of gerealiseerd. Er zijn im-

mers altijd beperkingen (stand van de techniek, materialen, tijd, geld, enzovoort).  

 

Figuur 7.7 Oplossingsruimte 

Oplossingsruimte 

De ruimte als resultante van deze twee vectoren heet de oplossingsruimte. In de op-

lossingsruimte wordt aan de vernieuwende concepten gewerkt en dit leidt uiteindelijk 
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tot concrete producten of diensten. In de oplossingsruimte vindt dus de vertaling plaats 

van een idee naar een concept van het uiteindelijke resultaat. Hoe vaak gebeurt het niet 

dat een team met een fantastisch idee blijft steken? Vanuit het model van de ontwikke-

lingsruimte ligt de verklaring voor de hand. Er is wel een denkruimte tot stand ge-

bracht, maar bijvoorbeeld onvoldoende oplossingsruimte die zich kenmerkt door een 

goed samenspel tussen wat mensen denken en het tot een goed einde kunnen brengen. 

Het denken kantelt als ware van verbeelding naar probleemoplossen. 

7.6.4 Finaliteit x Regulativiteit: Afstemming en Beslisruimte 

Leeroriëntatie Afstemming 

Afstemming binnen een groep mensen wordt vooral bepaald door het krachtenveld 

tussen de dimensies regulativiteit (communicatie, coördinatie) en finaliteit. Het gaat 

hier immers om te komen tot het nemen van besluiten die bijdragen aan de overgang 

van idee via concept naar opbrengst en de wisselwerking daartussen. Maar het heeft 

ook een functie om speelruimte te benutten in het werk. Hoewel deze leeroriëntatie als 

een saaie kant van het werk kan worden gezien, heeft het een grote invloed omdat hier 

het proces centraal staat, het proces om tot een goede afloop te komen. De leeropgave is 

erin gelegen het goede gesprek te hebben, een cumulatief gesprek zodat effectieve ma-

nieren van besluitvorming ontstaan. Goede afstemming ondersteunt in hoge mate de 

andere leeroriëntaties en met name de functie van de oplossingsruimte. 

 

Figuur 7.8 Beslisruimte 

Beslisruimte 

Zoals elk subruimte kan ook de beslisruimte sterk gedomineerd worden door een 

van de twee dimensies. Is er weinig gerichtheid op een resultaat (zwakke finaliteit), dan 

valt er weinig te beslissen of vindt afstemming plaats om het afstemmen. Denk bij-

voorbeeld aan een werkoverleg waarbij meer over de notulen van de vorige vergadering 

wordt gesproken of waar telkens op punten wordt teruggekomen waarover al een be-

slissing genomen was. De kunst ligt erin niet te vroeg te beslissen, en niet te laat, maar 

op het juiste moment. Daarmee is ook aangegeven dat het van belang is echt ruimte te 
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maken. De beslisruimte is niet alleen nodig als de andere subruimtes goed ontwikkeld 

zijn, ze draagt tevens bij aan de overall balans in de ontwikkelingsruimte. 

7.6.5 Regulativiteit x Synchroniciteit: Afspraak en Speelruimte 

Leeroriëntatie Afspraak 

De leeroriëntatie die verbonden is met de dimensies regulativiteit en synchroniciteit 

is aangeduid als ‘Afspraak’. Ook hier is gekozen voor een neutrale term, maar er zou 

ook improvisatie kunnen staan. Afspraak is hier bedoeld als een verbond van vrienden, 

een herenakkoord, met elkaar gaan voor iets. Afspraak is een conditie om inspannin-

gen te getroosten. Het schept vertrouwen en stuurt het verdere verloop van een team-

proces. Een afspraak moet eigenlijk gegoten zitten, zoals een paar schoenen. Een 

afspraak moet niet knellen, maar ook niet te ruim zijn want dat roept het telkens vra-

gen op. Wat niet wegneemt dat een afspraak herbevestiging of vernieuwing vraagt, 

maar telkens vanuit de gedachte dat een goede afspraak een basis legt om aan de slag te 

kunnen gaan en wederzijds vertrouwen te verkrijgen en te behouden. 

 

Figuur 7.9 Speelruimte 

Speelruimte 

Het is zaak routines en afspraken niet als vanzelfsprekend aan of over te nemen. Ze 

hebben grote invloed op de rest van het teamgebeuren. Juist het met elkaar komen tot 

improvisatie in de betekenis van ‘ingetuned’ raken op elkaar creëert ruimte voor sa-

menwerking. Improviserend vermogen schept vertrouwen en daarmee de speelruimte 

waarbinnen ieder zijn rol kan nemen. Improvisatie dient hier dan ook te worden opge-

vat als een ruimtescheppend akkoord dat door de ambitie van mensen tot stand komt 

en dat tevens die ambitie weer aanwakkert. Onderdeel van het improviseren is een set 

met spelregels of werkprincipes die het team behoeden al bij aanvang verstrikt te raken 

in zijn eigen routines. Daarom zijn andere subruimtes nodig, zoals beslisruimte en 

gespreksruimte, om hiervoor te waken. Het wordt aangeduid als speelruimte om aan te 

geven dat een goede afspraak (in de zin van een akkoord over wat de gezamenlijke on-

derneming beoogt) mensen de mogelijkheid biedt bij te dragen vanuit een eigen rolop-

vatting en professionaliteit, om het spel met elkaar te spelen. 
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7.6.6 Synchroniciteit x Finaliteit: Opbrengst en Werkruimte 

Leeroriëntatie Opbrengst 

De leeroriëntatie ‘Opbrengst’ vormt samen met ‘Betekenis’ het kruispunt van de 

ontwikkelingsruimte. In het volgende hoofdstuk wordt toegelicht waarom. Opbrengt is 

de verbinding van start en finish. Het bereiken van de finish is nodig voor een goed 

resultaat. Deze leeroriëntatie verbindt ook toekomstbeeld en werkelijkheid, droom en 

daad. De dimensies kunnen zich tegen elkaar keren waardoor deze leeroriëntatie niet 

tot ontwikkeling komt en teleurstelling het gevolg is. In deze leeroriëntatie ligt de val-

kuil van lineair denken besloten. Overheerst een gerichtheid op het uiteindelijke resul-

taat zonder de andere leeroriëntaties (idee, concept, afspraak, afstemming, betekenis) te 

benutten, dan doet een collectief zichzelf tekort. In dat geval is de ontwikkelingsruimte 

tot een tunnel geworden. 

 

Figuur 7.10 Werkruimte 

Werkruimte 

In de context van organisaties zijn resultaten altijd aan de orde. De juiste mensen 

op de juiste plaats met de juiste opdracht geeft aardig weer waar het in de werkruimte 

om gaat. Daarbij dient ook het vermogen aanwezig te zijn om zaken tot een afronding 

te brengen of verder te verbeteren. Als dat allemaal aanwezig is, dan is succes verze-

kerd. Of toch niet? In een lineaire, projecttechnische denkwijze zou dat zeker gelden. 

Het model van de ontwikkelingsruimte stelt dat de werkruimte de vijf andere ruimtes 

nodig heeft. Een van de redenen waarom die andere subruimtes nodig zijn, heeft te 

maken met de complexiteit van veel vraagstukken. Voor eenvoudige problemen vol-

staan vaak bestaande oplossingen en zijn geen nieuwe concepten nodig. Ook hoeven er 

geen moeilijke afwegingen gemaakt te worden. Echter, de praktijk is vol van samenge-

stelde problemen die zich maar moeilijk of niet laten opdelen in eenvoudige proble-

men. In een goede werkruimte is er tevens speelruimte en worden nieuwe ideeën 

verwelkomd. 
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7.6.7 Reflexiviteit x Regulativiteit: Betekenis en Gespreksruimte 

Leeroriëntatie Betekenis  

In de sociale theorie over leren speelt het onderhandelen over betekenissen, het ge-

zamenlijk betekenis geven een centrale rol. Leren in de praktijk heeft alles te maken 

met participeren in dat doorgaande proces van betekenisgeving en het mee op gang 

houden. Betekenis als leeroriëntatie uit zich in een actieve en betrokken verhouding tot 

de inhoud én het proces. Betekenis en Opbrengst vormen een onafscheidelijk duo. Wat 

er ook met elkaar gemaakt wordt, het dient altijd betekenis te krijgen. Deze leeroriënta-

tie legt de nadruk op het betekenis geven van het begin tot het eind. Op die manier 

draagt deze leeroriëntatie bij aan betekenisvolle opbrengsten. 

 

Figuur 7.11 Gespreksruimte 

Gespreksruimte 

De subruimte die hoort bij betekenis is de gespreksruimte. Ze wordt hier als laatste 

besproken, maar is in feite primair voor ontwikkelingsgericht werken. Tegelijkertijd is 

ze niet vanzelfsprekend. Er wordt wel veel gesproken in werksituaties, maar die ge-

sprekken zijn niet vanzelfsprekend betekenisvol in relatie tot het werk. Deze ruimte zit 

ingeklemd tussen begin en eind, maar staat tegelijkertijd los van de dimensies syn-

chroniciteit en finaliteit. Het inrichten van de gespreksruimte vraagt altijd apart aan-

dacht en heeft vaak iets tegen-intuïtiefs omdat het werk en de werkprocessen ook ter 

discussie worden gesteld. In de gespreksruimte wordt gesproken, zelfs onderhandeld 

over wat men maakt en hoe men dat doet. Op die manier beïnvloedt deze leeroriëntatie 

tevens de ideevorming of de afstemming. Het gaat in deze ruimte om zingeving in het 

werk. Het geeft de participatie een existentiële lading. 

7.6.8 De dynamiek van het geheel 

Hierboven zijn zes subruimtes telkens los van elkaar getypeerd als resultante van 

twee dimensies die als vectoren zijn gerepresenteerd. De combinatie van twee vectoren 

levert een nieuwe, afgeleide vector op: de leeroriëntatie. Er is al aangegeven dat deze 

leeroriëntaties niet los van elkaar gezien kunnen worden en de subruimtes ook niet. In 

feite maakt bovenstaande exercitie duidelijk dat de subruimtes het gevolg zijn van a) 
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een krachtenveld tussen dimensies en b) er eigenlijk sprake is van een veel ingewikkel-

der krachtenveld. Er vindt een continu samenspel plaats van krachten die de dynamiek 

van de ontwikkelingsruimte voortbrengen. In figuur 7.12 zijn de subruimtes en leerori-

entaties samengebracht. Deze representatie wordt in de volgende hoofdstukken ge-

bruikt voor verdere analyse en verfijning. 

 

De subruimtes: 

1. Denkruimte 

2. Oplossingsruimte 

3. Beslisruimte 

4. Speelruimte 

5. Werkruimte 

6. Gespreksruimte 

Figuur 7.12 De zes subruimtes en leeroriëntaties 

Een 3D-representatie, eventueel in de vorm van een animatie zou de bedoeling van 

een krachtenveld beter uitdrukken. Bij gebrek daaraan wordt een beroep gedaan op het 

verbeeldingsvermogen van de lezer. Voortgaande op de ingeslagen weg is het denkbaar 

om de leeroriëntaties weer aan elkaar te relateren. Dat zou weer vijftien nieuwe oriënta-

ties opleveren. Dat lijkt niet meer te hanteren en wordt derhalve niet gedaan. Wel is het 

exploreren van de wisselwerking tussen leeroriëntaties de moeite waard. Voor dat doel 

worden telkens drie oriëntaties aan elkaar gerelateerd vanuit één dimensie. Aan elke 

dimensie zijn immers drie leeroriëntaties gekoppeld. 

Tabel 7.10 De relatie tussen dimensie en leeroriëntaties 

Synchroniciteit is verbonden met afspraak, idee, opbrengst 

Reflexiviteit is verbonden met idee, concept, betekenis 

Regulativiteit is verbonden met afspraak, afstemming, betekenis 

Finaliteit is verbonden met concept, afstemming, opbrengst 

Nemen we als voorbeeld Synchroniciteit. Het is verbonden met afspraak, idee en 

opbrengst. Het wordt gevormd door de overlap van speelruimte, denkruimte en werk-

ruimte. Gaan we uit van het vierkant (of parallellogram) als ‘ideale subruimte’, van twee 
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gelijke vectoren, dan wordt de optimale overlap gevormd door een driehoek (fig. 7.13). 

Het betreft hier dan een ideaaltypische weergave als alles in balans is.  

 

Figuur 7.13 Synchroniciteit als driehoek van de leeroriëntaties afspraak, idee, op-

brengst. 

Deze wijze van ‘doormodelleren’ leidt ertoe dat de vier dimensies van de ontwikke-

lingsruimte worden gedefinieerd in vier driehoeken van leeroriëntaties. De driehoek 

met de betreffende leeroriëntaties funderen de dimensie, zijn er de drager van. Daar-

mee is ook modelmatig de wederkerigheid ingebouwd. De dimensies brengen de leero-

riëntaties voort, de leeroriëntaties vormen het fundament van de dimensies van de 

ontwikkelingsruimte. De reden dat hier het model nog wat wordt opgerekt is om ‘mate-

riaal’ te genereren om in de volgende hoofdstukken de relatie tussen ruimte en leren 

uit te kunnen werken. Niet alles wordt in detail uitgewerkt. Het gaat om wat denklijnen 

ter voorbereiding.   

Voor de volledigheid wordt in Tabel 7.11 een overzicht gegeven van de vier dimen-

sies, de samenvattende ‘belevingsdefinities’ zoals eerder in dit hoofdstuk benoemd en 

de driehoeken van leeroriëntaties. 

Tabel 7.11 Overzicht van de vier dimensies van de ontwikkelingsruimte 

Synchroniciteit Reflexiviteit Regulativiteit Finaliteit 

een gevoel op het 
juiste moment met 
de juiste dingen 
bezig te zijn 

een gevoel over-
zicht te hebben 
op het grotere 
geheel 

een gevoel van er-
kenning, elkaar be-
grijpen en in gesprek 
te zijn 

een gevoel dat goede 
(eind)resultaten 
behaald kunnen 
worden 

    

Elke driehoek staat voor ontwikkeling en stabilisering van een dimensie van de ont-

wikkelingsruimte. De betreffende leeroriëntaties bieden aangrijpingspunten om de 
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dimensie vorm te geven en specifieke vormen van facilitering toe te passen. Vanuit de 

afgelegde weg is nu duidelijk dat het vormgeven van de ontwikkelingsruimte een vier-

voudige benadering behoeft. Voor het ontstaan van een dimensie dienen telkens drie 

subruimtes in samenhang te worden betracht. Door specifieke leeroriëntaties aan te 

spreken kan het ontstaan ervan worden beïnvloed. 

Drie leeroriëntaties vormen weer een krachtenveld. Uitgaande van de driehoek, het-

geen maar een representatievorm is, kunnen de leeroriëntaties als op elkaar inwerkend 

worden getekend en in dat geval is er ook sprake van een zwaartepunt. Het versterken 

of verzwakken van een dimensie kan gezien worden als een gevolg van het dynamisch 

inwerken van de drie leeroriëntaties op elkaar. Als voorbeeld dient weer synchroniciteit 

(figuur 7.14).  

 

Figuur 7.14 Leeroriëntaties als zwaartelijnen 

De leeroriëntatie Idee heeft een invloed op de relatie tussen Afspraak en Opbrengst. 

Nieuwe ideeën kunnen een test zijn voor de speelruimte die met elkaar is afgesproken, 

ze kunnen ook bijdragen aan een betere opbrengst. Maar er is altijd sprake van een 

balans. Soms is het beter geen nieuwe ideeën toe te voegen om bijvoorbeeld op te 

schieten in de werkruimte. 

De wederzijdse inwerking is bepalend voor de belevingswaarde. Dus of er ‘een ge-

voel op het juiste moment met de juiste dingen bezig te zijn’ ontstaat, is vanuit het 

model een resultante van afspraak, idee en opbrengst. De neutraliteit van het model 

maakt het mogelijk zowel een sterke of zwakke belevingswaarde te duiden. Met figuur 

7.15 wordt het ‘doormodelleren’ gemarkeerd. Het voegt bovenstaande representaties 

samen waardoor er nog een variant van het model van de ontwikkelingsruimte ontstaat. 

Dimensies en leeroriëntaties zijn in één model ondergebracht.  

Hiermee wordt een punt bereikt waarbij de oorspronkelijke vertrekvraag naar de re-

latie tussen ruimte en leren weer in beeld komt. Het model heeft zijn verzadigingspunt 

bereikt en is voldoende uitgemodelleerd om de onderzoeksvragen te gaan beantwoor-

den, de relatie met de literatuur opnieuw te leggen en een discussie te voeren over de 

waarde ervan voor de praktijk. Om misverstanden met betrekking tot het modelleren te 

voorkomen, volgen nog een aantal aandachtspunten om in acht te nemen. 
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Figuur 7.15 De ontwikkelingsruimte in dimensies en leeroriëntaties 

Het is belangrijk om in het oog te houden dat de ontwikkelde dimensies als vecto-

ren (krachten) zijn gerepresenteerd en gerelateerd. Dit leidt tot samengestelde vectoren, 

leeroriëntaties die ook weer aan elkaar zijn te relateren. Er is gespeeld met het eigen 

model om denkexperimenten mogelijk te maken en de bruikbaarheid ervan te kunnen 

inschatten. Begrippen leeroriëntatie, krachtenveld, de beleving van ruimte, ritme, enzo-

voort verwijzen naar een dynamiek of ‘levende structuur’ en kunnen in verband wor-

den gebracht met doorstroming en ‘flow’ (zie aanvullende theorie in dit hoofdstuk). 
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8.1 Introductie 

Met de afronding van het model van de ontwikkelingsruimte is een belangrijke 

doelstelling van dit proefschrift bereikt. Dat wil niet zeggen dat het proces van bricolage 

en montage daarmee stopt. Het krijgt een ander karakter, meer interpreterend, reflecte-

rend en integrerend, maar het blijft de vorm behouden van ‘knutselen’, gebruikmakend 

van hetgeen voorhanden is. Dit alles om een bijdrage te kunnen leveren aan een op de 

praktijk gerichte theorie van facilitering die de relatie tussen ruimte en leren weet te 

benutten. De bricolage wordt in de laatste drie hoofdstukken gestuurd door de behoefte 

om de onderzoeksvragen te beantwoorden, een discussie hierover te voeren, conclusies 

te trekken en tot slot hypothesen voor verder onderzoek te formuleren. In dit hoofdstuk 

staat het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag centraal: 

Wat is de relatie tussen ruimte en leren in werksituaties? 

Een dergelijke wat-vraag laat verschillende wijzen van beantwoorden toe. Een ant-

woord is niet alleen een reactie op wat wordt gevraagd, maar verraadt tevens de manier 

waarop een vraag is geïnterpreteerd. Daarom start dit hoofdstuk met een ‘achteraf-

interpretatie’ van de onderzoeksvraag (paragraaf 8.2). Een interpretatie waarbij gebruik 

gemaakt wordt van de verworven inzichten uit de theoretische verkenningen en het 

empirisch onderzoek. 

In paragraaf 8.3 staat het model van de ontwikkelingsruimte, als zijnde een tekenta-

felmodel, centraal. Daartoe wordt eerst de conceptuele ontwikkeling over de vier casus-

sen samengevat. Op basis van die samenvatting wordt het model van de 

ontwikkelingsruimte besproken op haar conceptuele waarde wat betreft de relatie ruim-

te en leren. Dat houdt in dat de vier dimensies, de zes subruimtes en het krachtenspel 

van de zes leeroriëntaties opnieuw de revue passeren. Dit mondt uit in een bevestiging 

van de wederkerigheid in de relatie tussen ruimte en leren. 

De praktisch-inhoudelijke beantwoording van de onderzoeksvraag komt dan in pa-

ragraaf 8.4 aan de orde en gebeurt in vier opeenvolgende subparagrafen waarin telkens 

een facet van de relatie tussen ruimte en leren in werksituaties wordt uitgewerkt. Het is 

niet te vermijden dat in de poging de eerste en tweede onderzoeksvraag te beantwoor-

den ook al een discussie daarover wordt ingezet. In dit hoofdstuk is echter het model 

van de ontwikkelingsruimte zelf object van onderzoek en wordt geprobeerd te articule-

ren wat dit model aan informatie bevat over die relatie tussen ruimte en leren, teneinde 

de contouren van de leerarchitectuur te kunnen schetsen.  
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In paragraaf 8.5 worden de contouren van de leerarchitectuur geschetst die de basis 

vormen voor een uiteenzetting van de praktijk van leerarchitectuur als faciliteringsdis-

cipline welke in het volgende hoofdstuk aan de orde is. Dit hoofdstuk sluit in paragraaf 

8.6 af met een kritisch kader dat stelling neemt tegen het model van de ontwikkelings-

ruimte en de in dit hoofdstuk opgebouwde redeneerlijn. 

8.2 De interpretatie van de eerste onderzoeksvraag 

Ontwerpen, als activiteit, wordt vaak afgezet tegenover onderzoeken (Jantsch, 1975). 

Ontwerpen wordt dan gezien als de essentie van kunstzinnige creatie, onderzoek als de 

essentie van wetenschap. Ontwerpen en onderzoeken zijn echter te beschouwen als 

aspecten van of noodzakelijke ingrediënten voor ontwikkeling. Ontwerponderzoek 

zoals het door Bereiter (2002) wordt voorgesteld is geen zaak van één persoon die een 

bepaalde methodologie uitvoert. Het is een emergent effort en produceert doorgaande 

innovatie. Dat gebeurt altijd in de een of andere vorm van participatief onderzoek. 

Praktijkmensen onderzoeken mee. “Design research is constituted within communities 

that have certain characteristics of innovativeness, responsiveness to evidence, connec-

tivity to basic science, and dedication to continual improvement” (Bereiter, 2002, p. 

10). Het leren in werksituaties is te betrachten als onderzoeken en ontwerpen van die 

werksituaties ten behoeve van wat in die werksituaties wordt nagestreefd. Daarin neemt 

een facilitator of onderzoeker per definitie deel vanuit de omgeving, maar de deelne-

mers zijn van binnenuit geïnteresseerd in wat er zoal nog meer in de wereld te koop is. 

De binnen- en buitenwereld ontmoeten elkaar in de werksituatie en de activiteiten die 

plaatsvinden. De combinatie van onderzoeken en ontwerpen produceert nieuwe werk-

situaties. 

Door de strategische positionering van het leren (Walton, 1999; Kessels, 2004; Mar-

sick, 2006) lijkt het erop dat we naar een situatie toegaan waarin professioneel hande-

len niet langer in termen van competenties en kwalificaties (alleen) wordt gedefinieerd, 

maar vooral in termen van haar doelstelling: een bijdrage leveren aan een groter geheel 

door betere prestaties en het verbeteren, waar nodig vernieuwen van de praktijk. Dat 

wil niet zeggen dat competenties en kwalificaties niet meer aan de orde zijn. Zij blijven 

natuurlijk belangrijk, zeker in het licht van een verbeterdoelstelling. Waar het om gaat 

is hoe professioneel werk wordt gedefinieerd en welk leren daarbij past. Voor het ver-

werven van individuele competenties en kwalificaties voldoen trainingen en opleidin-

gen. Voor het innoveren van praktijken is een ander type leren nodig, een combinatie 

van onderzoeken en ontwerpen. Dit laatste type vindt in of nabij het werk plaats, of 

beter het vindt daar al plaats, maar krijgt nog weinig aandacht en wordt niet bewust 

vormgegeven. Leren kan niet worden ontworpen, het kan wel worden gefaciliteerd of 

gefrustreerd (Wenger, 1998).  
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Het onderzoekende en ontwerpende leren zoekt letterlijk ruimte en vraagt om aan-

dacht. Professionals nemen en maken die ruimte ook, maar als de omgeving niet mee-

werkt is de kans klein dat er een lerend systeem ontstaat. Dan wordt het leren 

gefrustreerd. Achter de onderzoeksvraag gaat een vraag schuil naar de invloed van de 

omgeving op een lokaal ‘leersysteem’. Moeilijkheden ontstaan, lijkt het, in contexten 

waarin mechanistische systemen de boventoon voeren. Boisot (1998) relativeert de 

bijdrage van Neoklassiek-leren waarvan de uitkomst bekend is bij de start. Inventieve 

en lerende systemen veronderstellen vrije ruimte waardoorheen sociale leerprocessen 

zich een weg zoeken. Schön (1973) achtte verandering al de enige constante en pleit 

ervoor de maatschappij te beschouwen als verzameling lerende systemen. Jantsch 

(1975) spreekt van een inventief systeem. Brown (1991) ziet het opnieuw uitvinden van 

de onderneming als grote uitdaging. De vierde en laatste casus van dit onderzoek laat 

zien dat zelfs een productteam in een jonge en dynamische organisatie niet vanzelf-

sprekend vrije ruimte krijgt. Allerlei routines die in onze cultuur besloten liggen wer-

ken ook hier door, zoals een sterk op beheersing gerichte benadering van 

werkprocessen. Het geval is dat in grote machinebureaucratieën soms meer vrije ruim-

te aanwezig is doordat er bewust aandacht is gegeven aan die vrije ruimte12. Wat door 

dit onderzoek boven is komen drijven en een vermoeden bevestigt, is dat goede inten-

ties alleen niet voldoende zijn. Leren is taaie kost, juist in werksituaties. 

De onderzoeksvraag wordt op basis van bovenstaande gedachtelijn geïnterpreteerd 

als een vraag zonder een pasklaar antwoord, als een vraag die in elke sociale plaats 

opnieuw aan de orde is. Frustratie van leren ligt op de loer, facilitatie van leren vraagt 

voortdurend aandacht van iedereen. Werksituaties zijn geen statische situaties, maar 

behoeven zelf continu aandacht, verbetering en vernieuwing. Daarvoor is het nodig dat 

er geleerd wordt in die werksituaties en wel zo dat het leidt tot een dieper inzicht om-

trent de werksituatie en alles wat daarmee samenhangt. Betekenisvol handelen is nodig 

om die werksituaties zelf waar nodig te verbeteren of te vernieuwen. Het is een evoluti-

onaire benadering van de vraag die vooruitgang (zonder daar een norm aan te hangen) 

insluit. Die vooruitgang kan op allerlei gebieden worden gedefinieerd: maatschappelijk, 

economisch, milieutechnisch, enzovoort, of een combinatie daarvan, hetgeen meestal 

het geval is. In de huidige tijd is duurzaamheid zo’n vooruitgangsideaal. 

Om te leren hebben mensen ruimte nodig. De onderzoeksvraag naar de relatie tus-

sen ruimte en leren is ook een functionele vraag. De functie van ruimte is om leren in 

werksituaties mogelijk te maken. Het bevorderen van leren door bepaalde facilitatie is 

 
12 Op basis van Tom Pipal, Director, Corporate Training & Development, WorldCom tijdens een keynote 

op de AHRD conferentie in Tulsa (2001). http://www.ahrd.org/ 
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tevens een poging de frustratie van dat leren tegen te gaan. Er is al aangegeven dat 

daartoe de potentie aanwezig moet zijn of de potentiële ruimte dient te worden gescha-

pen. Het scheppen van potentiële ruimte is de basisopdracht voor facilitering. Voor het 

ontstaan van die potentiële ruimte lijkt een basaal creatief vermogen nodig op de socia-

le plaats zelf. Volgens Winnicott (in Ogden, 1985) is het spel en het kunnen spelen 

daarvan een uitdrukking. Dit sluit aan bij Germans (1990) die spelen met modellen als 

voorwaarde beschouwt voor organiseren. Kortom, de functionele vraag naar het maken 

en vormgeven van ruimte kan niet losgezien worden van de mensen die in de betref-

fende werksituatie een rol spelen. Van hen wordt creatief vermogen gevraagd dat zich 

uit in het durven spelen met de eigen werksituatie en alles wat daarin wordt aangereikt.  

Het betrachten van de functionele relatie tussen ruimte en leren in werksituaties, 

helpt met de vormgeving ervan. De vormgeving op haar beurt kan gebruik maken van 

affordance c.q. inkleuring. De relatie tussen ruimte en leren is in feite altijd al op een 

bepaalde manier, meer of minder bewust, ingekleurd. Ze wordt niet toegevoegd, maar 

is een eigenschap van de werksituatie en de ruimte om te leren. Het is tevens een cul-

tuurhistorisch gegeven. Elke werksituatie kent een geschiedenis en wordt beïnvloed 

door de context waarin zij functioneert. Het aangaan van een functionele vraag vergt 

dus een beweging naar en waardering van de cultuurhistorische context van organisa-

ties en werksituaties. In de populariteit voor appreciative inquiry of waarderend onder-

zoek (Whitney & Trosten-Bloom 2003) kan een onderbouwing worden gevonden voor 

de hier geschetste beweging. Maar waarderend onderzoek is geen vrijblijvende keuze, 

eerder een noodzakelijke benadering als men leren in werksituaties serieus neemt. De 

voorwaarde voor het slagen van de combinatie van onderzoeken en ontwerpen, is het 

waarderen van werksituaties zoals ze zijn. 

8.3 De conceptuele relatie tussen ruimte en leren 

De ontwikkeling van het model van de ontwikkelingsruimte is in stappen uitge-

voerd. Daarbij is telkens vanuit een deelvraag en een theoretische voorverkenning een 

concrete casus aangepakt. De gegevens die zijn verzameld zijn gecodeerd. In dit proces 

van codering zijn concepten ontwikkeld die met elkaar zijn verbonden. Dat laatste heeft 

geresulteerd in een proces van incrementele modelbouw en montage. Bij elke stap is 

voortgebouwd op de voorgaande stap en gaandeweg is het model verfijnd en uitgekris-

talliseerd. Een overzicht van de stappen in de modelbouw is weergegeven in onder-

staande tabel (8.1). 
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Tabel 8.1 Overzicht van de stappen in de modelbouw 

Stap Casus Deelvragen Resultaat / Modelbouw 

1 Jonge professionals 
bevragen over hoe 
ze leren in hun 
werk 

Uit welke dimensies bestaat 
de participatiemetafoor en hoe 
functioneren deze dimensies 
voor (aankomende) professi-
onals wat betreft hun partici-
patie in de sociale praktijk? 

Drie ruimtelijke concepten: 

• Afstand nemen 

• Ordenen 

• Uitbreiden 

2 Een business unit 
ondersteunen bij 
het ontwikkelen van 
een nieuwe dienst 

Wat zijn de dimensies van de 
ontwikkelingsruimte? 

Vier dimensies van de ontwikke-
lingsruimte: 

• Synchroniciteit 

• Regulativiteit 

• Reflexiviteit 

• Finaliteit 

3 Een conferentie van 
collega- professio-
nals organiseren 
gebruikmakend van 
het SECI-model van 
Nonaka 

Welke factoren -in de beleving 
van mensen- zijn van invloed 
op het creatieproces van de 
ruimte? 

Factoren die de ruimte beïnvloe-
den: 

• Tijd 

• Natuurlijkheid 

• Taal 

• Leiderschap 

4 Een productteam 
begeleiden en 
volgen in zijn ont-
wikkeling en de 
ontwikkeling van 
het product 

Wat is de aard van de dyna-
miek van de ontwikkelings-
ruimte gedurende een 
bepaalde doorlooptijd in 
relatie tot de vier dimensies? 

Visualisatie van het ritme. 

Zes leeroriëntaties en subruim-
tes: 

• Idee - denkruimte 

• Concept-oplossingsruimte 

• Afstemming - beslisruimte 

• Afspraak-speelruimte 

• Opbrengst -werkruimte 

• Betekenis-gespreksruimte 

Door de modelbouw als expliciet moment een plaats te geven komt het creatieve, 

ontwerpgerichte karakter van dit onderzoek naar voren. De incrementen in de model-

bouw staan op zichzelf en zijn in aparte hoofdstukken uitgewerkt en verantwoord. 

Daarbij is telkens gestreefd naar een transparante weergave van de stappen en daarmee 

ook de ‘creatieve sprongen’. Geprobeerd is het ruimtelijk perspectief leidend te laten 

zijn en dit perspectief te modelleren. Vanuit dat gegeven is het van ondergeschikt be-

lang dat de casussen qua context verschillend waren. De derde casus is uitgevoerd om 

een indruk te krijgen van de beleving van ruimte. De uitkomsten zijn wel verbonden 

met het model, maar zijn in de uiteindelijke doorontwikkeling op de achtergrond ge-

bleven. 
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De modelbouw valt procesmatig uiteen in twee met elkaar samenhangende proces-

lijnen: 

• Het ontwikkelen van nieuwe concepten door middel van de analyse van de ge-

gevens die in de casus zijn verzameld. 

• Het monteren van de ontwikkelde concepten tot een model van de ontwikke-

lingsruimte door die concepten aan elkaar te relateren.  

Zo beschouwd is de relatie tussen ruimte en leren onderzocht door telkens weer 

(nieuwe) werksituaties op te zoeken en te verkennen en de opbrengsten van die ver-

kenningen te integreren. Het model van de ontwikkelingsruimte is het resultaat van 

relaties leggen, associëren en doordenken. Dit montageproces heeft geleid tot onder-

staande representaties. 

 

   

Figuur 8.1 De drie representaties van de ontwikkelingsruimte 

De drie representaties (figuur 8.1) staan nu model voor een conceptuele analyse van 

de relaties tussen ruimte en leren. Dit gebeurt in de volgende drie subparagrafen: 

• De relatie tussen ruimte en leren is vier-dimensioneel. 

• De relatie tussen ruimte en leren valt uiteen in zes subruimtes. 

• De relatie tussen dimensies is recursief. 

Er komen door die analyse weer nieuwe, uitdagende vragen op die ook gesteld wor-

den, maar waarop het antwoord uitblijft. Dat uitblijven van antwoorden is iets waar de 

bricolage gebruik van maakt. Het geeft de mogelijkheid die vragen nadien weer met 

elkaar te verbinden en vanuit een ander perspectief aan te gaan. Op die wijze hopen we 

recht te doen aan de montage van het model. Het is niet bedoeld als antwoord op alle 

vragen, zoals ook een film niet een antwoord is, maar een bepaald beeld toont. Het 

model geeft een doorkijk op het werken en het leren van professionals en de ruimte die 

daarvoor nodig is. 

8.3.1 De relatie tussen ruimte en leren is vier-dimensioneel 

Het 4-dimensionele model van de ontwikkelingsruimte is aan het einde van de 

tweede casus gebouwd. Dat is gebeurd door de uitkomsten van de eerste en tweede 

casus als het ware over elkaar heen te leggen. Casus 3 heeft het model van een inkleu-
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ring voorzien en in de vierde casus zijn de dimensies in gevoelstermen gedefinieerd. 

Deze vier-dimensionele relatie vormt het hart van het model en daarmee dit proef-

schrift. Gedurende de montage ervan kwamen voortdurend vervelende vragen op. In 

hoeverre heeft de keuze van de casuïstiek het model bepaald? Zijn er heel andere di-

mensies denkbaar? Waarom geen drie dimensies? Deze en andere vragen zijn nog 

steeds actueel, even vervelend, maar tevens goede aanjagers in het proces van bricolage 

en montage dat naar een afronding zoekt. 

Het is mijn stelling dat het ruimtelijk perspectief in combinatie met de gehanteerde 

vorm van bricolage deze dimensies heeft voortgebracht en dat de casussen daarbij een 

hulpmiddel zijn geweest. Andere casussen hadden in dit geval, denk ik, niet tot heel 

andere uitkomsten geleid. De doelstelling was om iets ongrijpbaars, niet-tastbaars te 

modelleren. De doelstelling was niet om de werkelijkheid als zodanig weer te geven. 

Het is ook niet bedoeld als het enige model. Het is één ruimtelijk perspectief op de 

lokale omgeving waar mensen aan iets werken. Het model van de ontwikkelingsruimte 

is in deze vorm nog niet praktisch. Het is aan de facilitators (en betrokken professio-

nals) om er facilitering op te enten. In de volgende paragraaf wordt daarmee een begin 

gemaakt. De modelbouw gaat gewoon door en de schets van de leerarchitectuur en het 

grondplan voor facilitering (paragraaf 8.5) volgen daar logisch op. De bricolage raakt 

daardoor enigszins los van de casuïstiek om in het volgende hoofdstuk weer naar de 

praktijk terug te keren in de vorm van een tweetal flankerende casussen. 

8.3.2 De relatie tussen ruimte en leren valt uiteen in zes subruimtes  

In de principes van levende structuren opgesteld door Alexander (2002), spelen de 

noties heelheid en centra een belangrijke rol. Er zijn in een compositie of gebouw één 

of meerdere centra verantwoordelijk voor het tot leven brengen van de heelheid (lees 

compositie of gebouw). Ook een community of practice wordt gekenmerkt door één of 

meer centra, vaak experts, meesters en cultuurdragers, waaromheen de community als 

totaliteit zich vormt. Het aanduiden van centra of kernen impliceert tevens een perife-

rie, een grens. In een sociale configuratie is die grens niet als een muur of omheining, 

maar eerder permeabel als een sociaal membraan (Homan, 2001). 

De ontwikkelingsruimte in de uitwerking van de zes subruimtes deelt het werken 

(en leren) op in aantal leeroriëntaties. De subruimtes hebben ieder een bepaalde func-

tie. Die functie is niet een puur technische aangelegenheid, het gaat om het benutten 

van die ruimte door mensen die samen iets ontwikkelen. Maar mensen dienen de func-

tie en daarmee de subruimte ook te onderhouden door deze aandacht te geven en van 

faciliteiten te voorzien. Het heeft te maken met verantwoordelijkheid dragen, het hoe-

den van een bepaald onderdeel van de ontwikkelingsruimte waardoor er ‘leven’ inkomt. 

Een subruimte is dienstbaar aan de daarmee corresponderende leeroriëntatie. Het gaat 
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in subruimtes om de geleefde werkelijkheid waardoor ze bijdragen aan het versterken 

van de betreffende leeroriëntatie en daarmee aan de ontwikkelingsruimte als levende 

structuur. 

De ontwikkelingsruimte is als een complex van communicerende vaten. De verbin-

dingen tussen de subruimtes zorgen voor de stroom van ‘creatieve energie’ van de ene 

naar de andere ruimte. Het is die stroom (flow) van cumulerende activiteiten die door 

mensen vaak als doorslaggevend wordt benoemd in collectieve prestaties. Een gevoel 

dat alles past en op elkaar aansluit. Het kan niet afgedwongen worden, maar wel gefaci-

liteerd door de subruimtes aandacht en vorm te geven. Maar bovenal door aandacht te 

geven aan de overgangen zonder de stroomrichting te willen voorschrijven. Maar wat is 

een goed ontwerp voor het laten doorstromen van creatieve energie? Wat zijn sociale 

ontwerpen? In hoeverre is het mogelijk dat werksituaties functioneren als een levende 

structuur?  

8.3.3 De relatie tussen ruimte en leren is recursief 

Na dimensies, subruimtes en sociale membranen, is er nog een conceptuele uit-

werking te maken, namelijk die van het krachtenspel der leeroriëntaties. De leeroriën-

taties zijn een extrapolatie van de dimensies door de dimensies als vectoren te 

beschouwen en aan elkaar te relateren. Elke leeroriëntatie is daarmee een resultante 

van een mini-krachtenveld, de subruimte. Maar de dimensies zijn ook weer vanuit de 

leeroriëntaties gedefinieerd als een krachtenveld van drie leeroriëntaties. Die zijn gere-

presenteerd als driehoeken met telkens een dimensie als zwaartepunt. Dit leidt tot een 

recursieve relatie tussen ruimte en leren in werksituaties. De leeroriëntaties worden 

gedefinieerd in termen van dimensies die gedefinieerd zijn in termen van leeroriënta-

ties. Dit kan theoretisch tot in het oneindige doorgaan. Een bekend voorbeeld van vi-

suele of pictorale recursie is het Droste-effect. Ook Escher maakte veelvuldig gebruik 

van visuele recursie. Recursieve functies worden in computerprogramma’s vaak toege-

past omdat ze relatief eenvoudig zijn. 

De ontwikkelingsruimte als krachtenveld valt uiteen in mini-krachtvelden die han-

teerbaar zijn en facilitering op specifieke onderdelen van de ontwikkelingsruimte mo-

gelijk maken. Maar het lastige eraan is dat alles met alles samenhangt en dat gaat tot in 

het oneindige door. Idee als leeroriëntatie is gedefinieerd als resultante van synchroni-

citeit en reflexiviteit. Synchroniciteit op haar beurt weer als zwaartepunt van de leerori-

entaties: idee, afspraak en opbrengst. Nu kun je weer doorgaan door idee weer als 

resultante van synchroniciteit en reflexiviteit te benoemen. Dit lijkt niet zinvol. Bij visu-

ele recursie leveren de doekgrootte en de hoeveelheid pixels uiteindelijk een grens op 

bij het afbeelden van de volgende recursieve afbeelding. Het gegeven dat de relatie 
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tussen ruimte en leren recursief te duiden is, wijst op een wederzijdse afhankelijkheid 

en verantwoordelijkheid van mensen voor de eigen ontwikkelingsruimte. 

Die wederkerigheid kan positief en negatief uitwerken, of beter wellicht een op-

waartse en een neerwaartse beweging voortbrengen. Zij kan ten dienste staan van de 

facilitatie, maar kan het leren ook frustreren. Maar bovendien duidt die recursiviteit op 

een zekere continuïteit en stabiliteit. In een positieve kringloop waarin mensen elkaar 

helpen en elkaars leren bevorderen, gaan de prestaties en het welzijn omhoog. Katzen-

bach en Smith (1993) beschouwen high-performance teams als het hoogst mogelijke 

ideaal op de prestatieladder. Leden van dergelijke teams werken zich niet suf, maar 

kenmerken zich door een diepe vorm van wederzijdse inzet voor persoonlijke groei en 

succes van de ander en elkaar. Maar waar men elkaar mijdt, in de wielen rijdt en defen-

sief gedrag vertoont, wordt gezamenlijke ontwikkeling niet bevorderd. Argyris en 

Schön (1996) zien hierin het belangrijkste obstakel voor organisatieleren. Het betreft 

vaak tekortkomingen op sociaal vlak (Martin, 1999). Vanuit het oogpunt van de leerar-

chitectuur is vooral die wederkerigheid belangrijk. Er wordt iets gaande gehouden in de 

bestaande situatie door wat mensen doen in die situatie. Dat een problematische situa-

tie hardnekkiger is, heeft te maken met die recursiviteit die positief of negatief kan 

uitwerken. Een negatieve situatie vraagt om fundamentele aanpakken om vormen van 

positief wederkerig leren op gang te brengen. 

8.3.4 Samenvatting 

De relatie tussen ruimte en leren in werksituaties is een dimensionele relatie. In het 

model van de ontwikkelingsruimte worden vier dimensies onderscheiden. Door deze 

dimensies twee aan twee te combineren zijn zes subruimtes te onderscheiden. Leren 

speelt zich af in deze subruimtes, die ieder een specifieke functie dienen. De ontwikke-

lingsruimte is vanuit het ontwikkelde model per definitie multifunctioneel te noemen. 

Aangegeven is dat de subruimtes begrensd zijn, doch niet afgesneden van elkaar. Inte-

gendeel, juist de verbindingen tussen de subruimtes maken dat het leren in de ene 

ruimte getransporteerd wordt naar de andere. Dit wordt niet gezien als een technisch-

logistiek proces dat als zodanig te plannen is. De verbindingen zorgen voor het door-

stromen van de energie waardoor de ontwikkelingsruimte als totaliteit tot leven komt. 

In dit gebeuren spelen mensen een belangrijke rol. De grenzen tussen subruimtes zijn 

als sociale membranen waardoor menselijke energie kan stromen. Mensen zijn ver-

antwoordelijk voor de werking van de afzonderlijke ruimtes en het geheel, maar zij zijn 

daarin tevens wederzijds afhankelijk. De werking van de ontwikkelingsruimte, als le-

vende structuur, beïnvloedt op haar beurt ook het leren van mensen. Het recursieve 

patroon maakt een actieve betrokkenheid van mensen met een positieve instelling 

noodzakelijk. 
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8.4 De praktisch-inhoudelijke relatie tussen ruimte en leren 

Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan een op de praktijk gerichte theorie. In deze 

paragraaf staan de praktische mogelijkheden centraal. Mogelijkheden die wellicht op 

het eerste oog verborgen blijven, maar bij een hernieuwde verkenning toch oplichten. 

Een verkenning die het karakter heeft van bricolage door in het model te kruipen en te 

beschrijven wat voorhanden is en gebruikt kan worden. 

Het ruimtelijk perspectief nodigt in zekere zin uit het model zelf tot leven te bren-

gen, ermee te spelen, waardoor het een ander profiel en een andere beleving krijgt dan 

een louter cognitief model. In deze paragraaf probeer ik daarom het model van de ont-

wikkelingsruimte tot een soort van draadmodel voor ruimtelijke beleving op te voeren 

en daarbij wordt de koepeltent als metafoor gebruikt. Daardoor wordt het mogelijk om 

een positie in te nemen in het model en van daaruit de theoretische begrippen zoals de 

geanimeerde plaats en continuous birth opnieuw te bezien en met behulp van dit on-

derzoek in te vullen.  

De praktisch-inhoudelijke analyse van het model van de ontwikkelingsruimte valt 

uiteen in vier facetten die successievelijk worden besproken: 

• In werksituaties wordt ruimte gemaakt. 

• De basis is de wisselwerking tussen betekenis en opbrengst. 

• Sociale productie van de toekomst. 

• Zelfsturing vraagt zelfbalancering. 

8.4.1 In werksituaties wordt ruimte gemaakt 

Professionele werksituaties bestaan uit omstandigheden en activiteiten waarmee 

een bepaald resultaat wordt nagestreefd. Werksituaties vormen praktijken die deel uit-

maken van het georganiseerde en geïnstitutionaliseerde leven. Toch zijn deze werksi-

tuaties geen eigendom van de organisatie. Zij zijn van de mensen, vaak professionals, 

die er hun best voor doen. Hoe geformaliseerd en geprotocoliseerd de werksituatie ook 

is, de professional dient er zijn kunnen en weten aan te geven. Dat gaat altijd met een 

zekere vrijwilligheid gepaard. Dat wil niet zeggen dat professionals zonder organisaties 

die werksituaties zouden kunnen voortbrengen. Wat ik wil zeggen is dat werksituaties 

voor een belangrijk deel niet te managen en te plannen zijn. Dat komt omdat in werksi-

tuaties niet alleen wordt gewerkt, maar vooral geleerd. 

Dat leren is in de werksituatie, het kleeft er als het ware aan. Op het moment dat 

jonge, pas afgestudeerden aan de slag gaan, kunnen ze zich niet aan het leren in die 

werksituatie onttrekken. Hun komst echter, zoals de komst en het vertrek van elk an-

der, beïnvloedt dat leren op haar beurt ook weer. Leren, vanuit het individu gezien, 

begint met participeren. Dat beperkt zich overigens niet tot nieuwkomers, alle professi-

onals leren in de praktijk. De participatie bestaat op haar beurt weer uit drie soorten 
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bewegingen: uitbreiden, ordenen en afstand nemen (zie Casus-1). Doordat het leren 

van het individu een afspiegeling of een verdichtsel is van het leren dat zich in de werk-

situatie afspeelt, wordt de werksituatie door die drie bewegingen gekenmerkt. De werk-

situatie laat zich uitbreiden, laat nieuwe ordeningen toe en biedt de gelegenheid om er 

afstand van te nemen. 

De werksituatie faciliteert het participeren en het leren. Het belangrijkste hulpmid-

del daarbij is het gegeven dat werksituaties sociaal zijn. Het doorgeven van het leren 

gebeurt door mensen, doordat er ruimte wordt gemaakt voor en door leren. Het collec-

tieve en individuele leren zijn sociaal verbonden. Het collectieve leren is ‘besmettelijk’ 

voor individuen en lerende individuen zijn ruimtemakers voor het collectieve leren. 

Deze ‘medeplichtigheid’ aan leren maakt de relatie tussen ruimte en leren zo boeiend. 

Professionals creëren als het ware hun eigen ontwikkelingsruimte doordat ze werken 

en in het werken niet kunnen ontsnappen aan leren. Het leren kan hooguit verwaar-

loosd of gefrustreerd worden. 

Het maakt eigenlijk niet uit op welk niveau er wordt ingestoken. Elke sociale confi-

guratie, of dat nu een organisatie, commissie, netwerk of vereniging is, wordt volbracht 

door mensen. In hoofdstuk 3 is de vraag voorgelegd welke organisatie zich sneller her-

stelt: 1) de organisatie waarvan alle mensen ineens vervangen worden of 2) de organisa-

tie waar alle informatie ineens verdwenen blijkt. Volgens Kim (1994) zijn mensen 

doorslaggevend omdat ze drager zijn van mentale modellen. Organisatie 2 herstelt zich 

daarom sneller. Dat lijkt mij een prima antwoord. Op grond van bovenstaande uiteen-

zetting staat vanuit het model van de ontwikkelingsruimte het belang van mensen bo-

ven informatie buiten kijf. Echter, niet alleen omdat mensen dragers zijn van mentale 

modellen, maar vanwege het feit dat mensen ruimte maken om te leren. Dat gaan ze 

overigens in beide voorgestelde situaties doen. In beide gevallen gaan ze de praktijken 

herstellen en opbouwen, hetgeen ongetwijfeld tot nieuwe praktijken zal leiden. 

8.4.2 De basis is de wisselwerking tussen betekenis en opbrengst 

Werksituaties zijn kennisintensiever geworden, er wordt gesproken over de op-

komst van een kenniseconomie (Nonaka & Takeuchi, 1995; Boisot, 1998; Davenport en 

Prusack, 2002). Volgens Drucker (2000) staan wij nog maar aan het begin van een 

verhoging van de kennisproductiviteit in organisaties. Kennisproductiviteit wordt dan 

afgezet tegenover arbeidsproductiviteit. De arbeidsproductiviteit is in de twintigste 

eeuw enorm toegenomen. Maar de rek voor wat betreft arbeidsproductiviteit is er vol-

gens Drucker uit en onze eeuw staat een nieuwe uitdaging te wachten. Die uitdaging 

heeft alles te maken met de factor kennis en leren. Florida (2005) spreekt over een 

creatieve economie en benadrukt de overgang van fysieke productiemiddelen naar 

menselijke inbreng: intellectuele, creatieve en op kennis gebaseerde arbeid. 
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De casussen in dit onderzoek zijn voorbeelden van die opkomende kennisecono-

mie. De professionals zijn hoog opgeleid. Hun taak bestaat erin met anderen te werken 

aan bijvoorbeeld complexe informatiesystemen die vaak vitale functies vervullen in de 

processen bij de opdrachtgevers. Het alledaagse gebeuren dat zich afspeelt in de werk-

situaties, is op z’n minst heel levendig te noemen, met alles wat daarbij hoort. Enthou-

siasme, hard werken, teleurstellingen, meningsverschillen, getouwtrek, aan het lijntje 

worden gehouden, doorbraken, het komt er allemaal voor. Het roept soms verbazing 

op, maar ook bewondering voor hetgeen men ondanks alle toestanden en gedoe weet te 

presteren. Sommigen zullen geneigd zijn die drive om te presteren juist aan die toe-

standen zelf toe te schrijven. Het gedoe roept verzet op waardoor mensen worden uit-

gedaagd om te presteren. Mensen hebben daarbij meestal een doel voor ogen. Die 

doelen sporen weliswaar niet altijd, maar soms lukt het wel om er iets gezamenlijks 

van te maken. 

Het gelijkrichten van de doelen hoeft daarbij niet dé oplossing te zijn. Senge (1990) 

gebruikt het beeld van gelijkrichten in zijn pleidooi voor een shared vision.  

 

Figuur 8.2 Gelijkrichten van doelen 

In figuur 8.2 is er aanvankelijk sprake van mogelijk tegenstrijdige doelen die gaan-

deweg met elkaar gaan sporen en tot één visie worden. Het is een beeld dat veel belang 

hecht aan een gedeelde visie om individuele verschillen te verbinden. De vraag is echter 

in hoeverre die tegenstrijdigheden en verschillen moeten worden opgeheven. Voor 

meer complexe uitdagingen en het exploreren van onbekende terreinen is het van be-

lang om de variëteit aan ideeën te koesteren, de open uitwisseling en de kritische reflec-

tie gaande te houden. Kennisintensieve werkpraktijken worden afgerekend op het 

‘creatief gehalte’ of de kwaliteit van de oplossing. Het gelijkrichten van doelen ziet er in 

de figuur met de pijl aantrekkelijk uit, maar het zou als een fuik kunnen uitwerken. 

Een fuik als beeld waarin een groep verstrikt raakt. 

Denk daarbij aan het beeld van Cornelis (1996) over de mens als een te vroeg gebo-

ren aap (hoofdstuk 3). Hij heeft de cultuur als couveuse nodig om tot ontwikkeling te 

komen. Beschouwen we nu een groep professionals als een te vroeg geboren team, een 

prematuur team. Het heeft nog een ruimte nodig om verder te ontwikkelen, een ont-
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wikkelingsruimte. Misschien blijven veel teams steken in een prematuur stadium wat 

betreft hun leren en creatief vermogen omdat de ontwikkelingsruimte wordt veron-

achtzaamd. Er is nog geen lerende cultuur, de leeroriëntaties worden niet aangespro-

ken, de wederzijdse betrokkenheid mist nog, enzovoort. De drang om te presteren 

weerhoudt hen te vertragen en aandacht aan de ontwikkelingsruimte te besteden. Het 

vertragen om te leren druist tegen de intuïtie in. 

Een alternatief beeld voor gelijkrichten is de koepeltent (figuur 8.3). Het ontwikke-

lingsgerichte werk is dan op te vatten als bivakkeren13. Waarom zijn deze metaforen 

toepasselijk? Op de eerste plaats omdat ze ruimtelijke voorstellingen oproepen. Denk 

aan het prachtige natuurlandschap en de wens om onder de blote hemel de nacht door 

te brengen. De koepeltent biedt een zekere bescherming tegen de grilligheid van het 

weer. Op de tweede plaats gaat het bij een koepeltent om een eenvoudige constructie, 

gemakkelijk in elkaar te zetten en ook weer snel op te bergen. De koepeltent is ideaal 

voor een trektocht. Het beeld van bivakkeren met een koepeltent sluit aan bij creatief en 

ontwikkelingsgericht werken, waarvoor een ontwikkelingsruimte nodig is die ver-

plaatsbaar is. De koepeltent voldoet daaraan. Voor de constructie zijn maar twee buig-

zame tentstokken nodig op een passend grondzeil. 

 

Figuur 8.3 Ontwikkelingsruimte als koepeltent  

Er zijn, op basis van de vierdimensionele ruimte, naar analogie van de zes leerorien-

taties ook zes bogen te maken voor een complete koepeltent. Maar de twee kruislingse 

bogen zijn voor de stabiliteit het meest belangrijk. Het betreft de leeroriëntaties ‘Op-

brengst’ als verbinding tussen de hoekpunten synchroniciteit en finaliteit en ‘Beteke-

nis’ als overbrugging van regulativiteit en reflexiviteit. Met Opbrengst en Betekenis is 

de koepeltent in eenvoudige vorm denkbaar. De vier dimensies vormen de hoekpunten 

van het grondzeil. Dat betekent dat elke werksituatie vanuit de optiek van een ontwik-

 
13 Het beeld van de koepeltent is ontstaan in een kennisgemeenschap met schoolleiders, adviseurs, 

beleidsmakers en lectoren. Uitwerking is gedaan in samenwerking met Gerritjan van Luin. 
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regulativiteit 
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reflexiviteit 
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kelruimte minimaal een ‘werkruimte’ en een ‘gespreksruimte’ moet herbergen. Alleen 

in dat geval kan er sprake zijn van betekenisvol en ontwikkelingsgericht werk. 

Dit beeld van de koepeltent maakt van de ontwikkelingsruimte een ‘schuilplaats’, er 

wordt ruimte gemaakt en daarmee is het een sociale plaats14. De basis voor de sociale 

plaats is een optimale wisselwerking tussen twee leerorientaties: ‘Betekenis’ en ‘Op-

brengst’. De koepeltent is natuurlijk een metafoor, zoals de pijl een metafoor is voor de 

gedeelde visie. Het gaat om de wisselwerking tussen processen van betekenisgeving en 

werkprocessen die tot opbrengsten leiden. Beide typen processen vloeien in elkaar over. 

Vanuit het model is het echter mogelijk beide processen te versterken door aandacht te 

geven aan de leeroriëntaties en bijpassende werkvormen te entameren. De idee die hier 

wordt voorgesteld is dat betekenis en opbrengst als basis fungeren in de relatie tussen 

ruimte en leren, een basis voor creatief en kennisproductief werk. Deze basis komt 

hierna opnieuw aan de orde en wordt beschouwd als een belangrijk uitgangspunt voor 

de facilitering. 

8.4.3 Sociale productie van de toekomst 

Het beeld van de trektocht is een veelgebruikte metafoor om de lerende organisatie 

mee aan te duiden (Swieringa & Wierdsma, 1990). De trektocht staat tegenover een 

georganiseerde reis waarin de bestemming en veel van de activiteiten al vastligt. Er is 

echter nog een derde manier van reizen die door Simons, Van der Linden & Duffy 

(2000) wordt vergeleken met pioniers die nieuw land ontdekken. Pionieren is een ‘ra-

dicale vorm’ van trekken, een trektocht waarin de vertrekpositie definitief wordt verla-

ten. Het beeld van pionieren spreekt om meerdere redenen aan. Er is sprake van een 

‘sense of urgency’ die bepalend is ten aanzien van de route en de bestemming. Men is 

op zoek naar plaatsen die aan bepaalde criteria voldoen. Bovendien zijn de keuzes die 

pioniers maken nogal van invloed op wat er later plaatsvindt. Pioniers bepalen door 

hun keuzes op een directe manier de toekomst van een gebied. Gedreven door urgen-

tie, zoekend naar de juiste plaatsen met een vizier op de toekomst, dat kenmerkt pio-

niers. 

Deze kenmerken passen bij de creatieve economie. Het gaat dan niet om nieuw 

land ontdekken, maar nieuwe terreinen van dienstverlening, nieuwe producten, nieuwe 

combinaties, enzovoort. Volgens Florida (2005) gaat het daarbij niet om een nieuwe 

 
14 Een tent opzetten is zelf een prachtige context voor social leren. Een kind leert het doordat het met 

ouders of verzorgers meedoet. Het begint met het grondzeil bevestigen, stokken in elkaar steken, een binnen-

tent opzetten, etc. Door het vaker te doen en de logica van de handelingen te horen van de volwassene, wordt 

de vaardigheid verworven.  
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sector in de economie, maar snijdt de creatieve economie dwars door alle sectoren 

heen. Steeds meer professionals zijn te beschouwen als pioniers die de toekomst pro-

duceren door hun kennis en kunde in te zetten om een hogere kwaliteit of gewoonweg 

een verbetering te realiseren. Dit onderzoek legt een dynamische koppeling tussen de 

grote uitdagingen enerzijds en de lokaal gevoelde urgentie anderzijds. Op het lokale 

niveau werken professionals aan urgente vraagstukken rond bijvoorbeeld een duurza-

me samenleving15. Daarbij kan de urgentie zeer omvattend voorkomen, zoals bijvoor-

beeld klimaatverandering, zij wordt echter altijd kleiner ervaren in de lokale context. De 

duurzame samenleving is een grootse doelstelling. Een dergelijke doelstelling krijgt 

vorm in lokale praktijken waar mensen de urgentie ervaren en de collectieve ambitie 

ontwikkelen om in verbinding met die grootse doelstelling een bijdrage te kunnen 

leveren. In veel werksituaties wordt steeds meer de urgentie gevoeld om de goede din-

gen te doen en dat goed te doen. Er is een wens of een noodzaak om betekenisvol werk 

te doen. 

Bepalen wat goed is om te doen is een onderdeel van het werk, het kan niet louter 

van bovenaf worden aangereikt in de context van pionieren. Een anekdotische verhaal-

tje uit de Chinese wijsheidsliteratuur maakt duidelijk dat dit geen eenduidige zaak is. 

Leerlingen vragen aan Zhuang Zi of het bruikbare altijd te verkiezen is boven het on-

bruikbare. Zhuang Zi denkt hardop na over het antwoord. De middenweg lijkt het 

meest voor de hand te liggen. Maar die middenweg bevrijdt een mens niet van zijn 

beslommeringen. Zhuang Zi geeft zijn leerlingen de raad om de kracht van het Tao te 

berijden en zo te gaan rondzwerven. Dat past mooi bij het voorgestelde pionieren. Maar 

Zhuang Zi voegt daar nog het volgende aan toe16:  

Geen lof, geen blaam; 

Nu eens draak, dan weer slang; 

Verander met de tijd mee, 

Laat je nooit vastzetten in één manier van doen; 

Soms hoog, dan weer laag, 

Afhangend van wat het beste overeenkomt met de omstandigheden. 

Professionals beschikken over een repertoire aan manieren van doen, ze onderhou-

den en vernieuwen tevens de werkmethoden. Dat is onderdeel van het werk. Het is op 

dat niveau dat de leerarchitectuur aangrijpt om een bijdrage te leveren. Die bijdrage 

 
15 De duurzame samenleving is een hoofdthema binnen veel ICES/KIS kennisprogramma’s die vanuit 

aardgasbaten worden gefinancierd en waarin honderden private en publieke organisaties participeren. In 

hoofdstuk 9 wordt een flankerende casus van Habiforum (ook een ICES/KIS programma) ingebracht.  

16 Bron: Kristofer Schipper. Zhuang Zi, hoofdstuk 20 
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vraagt een waarderende houding, want er is immers al een sociale praktijk en er wordt 

al geleerd. Onvoldoende waardering voor wat er al is, leidt gemakkelijk tot een buiten-

staandersperspectief met eigen normen over wat goed en niet goed, bruikbaar en niet 

bruikbaar is. Want wat Zhuang Zi zijn leerlingen op het hart lijkt te drukken is om 

alert te zijn op hun interpretatie van wat bruikbaar is en wat niet. Bruikbaarheid wordt 

mede bepaald door de omstandigheden en die omstandigheden zijn aan verandering 

onderhevig. 

De effectiviteit van het leren en de kwaliteit van de opbrengsten worden bepaald 

door hoe de ontwikkelingsruimte is vormgegeven. Door mensen meer in contact te 

brengen met de urgentie van een probleem of uitdaging én met de kwaliteit van hun 

inspanningen, wordt de leeruitdaging scherper gesteld. Dat is de basis waarop verder 

gebouwd kan worden aan een sociale plaats die zich lerend organiseert. Een sociale 

plaats waar pionierend de beweging naar de toekomst wordt gemaakt. 

8.4.4 Lerend organiseren vraagt zelfbalancering 

In de praktisch-inhoudelijke verkenning van de relatie tussen ruimte en leren in 

werksituaties zijn tot nu toe drie facetten belicht. Op de eerste plaats is gesteld dat in 

werksituaties ruimte wordt gemaakt door participatie en interactie. Als tweede is aan-

gegeven dat de minimale basis voor een ontwikkelingsruimte bestaat uit een optimale 

verhouding van de leeroriëntaties ‘Betekenis’ en ‘Opbrengst’. Ten derde is gesteld dat 

de kennisproductieve en creatieve werksituatie tevens een toekomstproducerende set-

ting is. Het leren kan daarbij als pionieren worden opgevat. Een door pioniersgeest 

gedreven trektocht zoekt naar manieren om zich lerend te organiseren. Dit gaat verder 

dan zelfsturing of zelforganisatie. Het vraagt vooral om zelfbalancering. Het in balans 

houden van de relatie ruimte en leren is het vierde en laatste facet dat nu de aandacht 

krijgt en gezien kan worden als een voorwaarde voor lerend organiseren. 

Er is evenwicht nodig in de ontwikkelingsruimte om recht te doen aan alle leerori-

entaties. Eenmaal uit evenwicht is er een evenwichtzoekende beweging nodig om terug 

in balans te raken. Zelfbalanceren is een collectieve competentie om tot een juist ritme 

te komen. Een ritme dat niet kan worden opgelegd, maar dat eerder voortdurend ge-

zocht en onderhouden dient te worden. Volgens Wenger et al. (2002) is het hebben van 

een ritme de indicator dat een ‘community of practice’ als een levende structuur functi-

oneert. Elke sociale plaats op welk niveau dan ook, heeft een ritme, of dat nu een stad 

is, een productteam of een leernetwerk. Casus 4 heeft aannemelijk gemaakt dat dit 

ritme is op te tekenen. Wat nog niet wil zeggen dat het te ‘beheersen’ is. Invloeden en 

omstandigheden van binnenuit en buitenaf spelen een rol. 

Juist de creatieve klasse is wars van ‘formele ritmes’ zoals kantoortijden van negen 

tot vijf (Florida, 2005). Toch heeft iedereen te maken met formele ritmes, ze worden in 
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zekere zin ook afgedwongen door fysieke, biologische en psychologische omstandighe-

den. Met de 24-uurs economie houden dag en nacht niet op te bestaan. Echter, ontwik-

kelingsgerichte samenwerking en netwerken van mensen lijken die vastgelegde ritmes 

en formele organisatiegrenzen wel te trotseren of maken er op z’n minst op een andere 

manier gebruik van. 

De aandacht voor balanceren is niet nieuw. Het systeemdenken is gebaseerd op het 

principe van terugkoppeling waardoor een systeem in een bepaalde gewenste toestand 

wordt hersteld, zodat het weer in balans is. Het denken in kringlopen heeft dit idee van 

samenspel tussen systeem en terugkoppeling gedynamiseerd. Er wordt gesproken over 

de dans van verandering (Senge et al., 1999) om aan te geven dat een systeem dat goed 

in elkaar zit zich weet aan te passen aan de omstandigheden en meegroeit met de om-

geving. Cook & Brown (1999) voeren een generatieve dans op als brug tussen kennis 

en weten. Balanceren toont zich daarbij als een weten in actie. Balanceren is geen ab-

stractie, maar komt in het doen tot uitdrukking. Indien werksituaties niet als stabiele 

structuren worden opgevat, maar als sociale structuren die balans zoeken, dan kan 

worden gesteld dat werksituaties unieke gelegenheden zijn voor collectief leren. Die 

gelegenheid wordt met name voortgebracht doordat de werksituatie intrinsiek ambigu 

en paradoxaal is. De werkelijkheid van de werksituatie laat zich op meerdere wijzen 

interpreteren en dat brengt spanningen met zich mee. 

Mede op basis van het onderzoek verricht in de derde en vierde casus is duidelijker 

geworden dat zelfbalancering meer vraagt dan cognitieve informatie17. De informatie-

waarde van emoties speelt een rol. Allerlei prikkels uit de omgeving en in de onderlinge 

interactie kunnen tot onverwachte effecten leiden. Hoe kan natuurlijkheid worden 

gehanteerd en benut? Welke rol speelt taal in de onderlinge coördinatie? Structureren 

en controleren van werkprocessen gaat in het geval van kennisproductiviteit niet hel-

pen. Want het systeem wijzigt zelf ook. Maar ‘go with the flow’ kan leiden tot een ‘laat 

maar waaien’-filosofie of een ‘alles is goed’-benadering. Lang niet alles is goed en door 

te veel de boel de boel te laten, kunnen belangwekkende opbrengsten (die niet de be-

doeling waren) onopgemerkt blijven. Zelfbalanceren heeft alles met aandacht en aan-

wezigheid te maken. Aandacht voor de kwaliteit van het werk en haar opbrengsten. 

Creatieve arbeid vergt een groot concentratievermogen en daar ligt een voordeel van 

 
17 De waarde van niet-cognitieve informatie en toepassingen, werd me als faciltator duidelijk nadat ik een 

improvisatietraining voor ontwerpers en adviseurs had georganiseerd. Het betrof een 2x2 daagse workshop 

onder leiding van Henk Hofman. Deze training is twee keer uitgevoerd met elke keer ongeveer 8 deelnemers. 

Er is geen diepgaand onderzoek verricht, maar de evaluatie was verbluffend positief. Bovendien kreeg ik 

ongevraagde, doch bijzondere terugmeldingen van mensen over deze training.  
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een collectief perspectief indien men elkaar weet aan te spreken en te ondersteunen in 

de sociale praktijk. 

De ontwikkelingsruimte is een bondgenoot voor mensen mits de betekenisgeving 

onderdeel is van het werk en de werkopbrengsten. Betekenisgeving staat in creatieve 

spanning tot opbrengsten produceren. Die spanning doet zich op tal van manieren voor 

en in zekere zin is er sprake van een continue opwaartse en neergaande beweging. Hoe 

vaak hoor je niet dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met al het gepraat. Niet 

lullen, maar poetsen. En als het dan doorslaat en iedereen zogenaamd aan het werk is, 

komen er gaandeweg weer stemmen op om eens stil te staan. Pas op de plaats maken 

om te bezinnen en de vraag te stellen: waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Het mo-

del van de ontwikkelingsruimte ziet de spanning tussen betekenisgeving en de produc-

tie van opbrengsten als een basisspanning. Het is de spanning die zich toont tussen 

kennis delen of kennis vastleggen, vertrouwen op de goede afloop of alles dichtregelen, 

verschillen toelaten of één werkwijze afdwingen. 

 

Figuur 8.4 De 0-lijn en de grondparadox 

Elke sociale plaats is continu in beweging door de intrinsieke spanning tussen bete-

kenis en opbrengst. Daarbij is een opwaartse en neerwaartse beweging mogelijk. Op-

waarts wil zeggen dat de zelfbalans productief uitwerkt ten aanzien van hetgeen men 

wil bereiken. Neerwaarts wil zeggen dat men vastloopt en de energie verliest om de 

onderneming verder te brengen. Door deze basisspanning als een 0-lijn18 te beschou-

wen wordt een tegenhanger ontwikkeld voor de zogenaamde 0-meting. De 0-meting is 

 
18 Idee is losjes gebaseerd op Paradoxical Thinking (Fletcher & Olwyler, 1997). Paradoxical thinking gaat 

ervan uit dat elk mens een paradox in zich draagt. Vaak wordt één kant ontwikkeld en de andere kant veron-

achtzaamd. Door de paradox op te sporen en voor zijn ontwikkeling in te zetten, komt men tot volle en authen-

tieke ontplooiing. Ambitie en luiheid bijvoorbeeld kunnen juist heel goed samengaan mits het zoeken naar 

balans tussen die twee karaktertrekken telkens opnieuw gebeurt en opnieuw vorm krijgt. 

betekenis opbrengst 

topscenario 

nachtmerriescenario 

0-lijn 
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een managementinstrument om de voortgang van een beoogde verandering te meten 

in de loop van de tijd. De 0-lijn is een faciliteringsinstrument voor elke sociale plaats 

die een ontwikkelingsruimte wil voortbrengen om creatief en kennisproductief werken 

te stimuleren. 

Zelfbalanceren is de kunst om de grondparadox te ‘laten’ werken voor hetgeen 

wordt beoogd, voor de opgave of uitdaging die voorligt. Het is een competentie die om 

een bepaalde houding, kennis en vaardigheden vraagt. De 0-lijn gaat ervan uit dat de 

grondparadox niet kan worden opgeheven. Het is het spanningsveld dat noodzakelijk is 

voor de ontwikkelingsruimte. Uitsluitend inzetten op opbrengsten ten koste van bete-

kenisgeving, of omgekeerd, is de meest zekere weg naar de afgrond: het nachtmerrie-

scenario. Het is de competentie van zelfbalanceren die in uiteenlopende activiteiten en 

de juist intensiteit van de participatie, de beide polen telkens weet te verbinden (figuur 

8.4). Dat is de beweging richting het topscenario. Een scenario dat als horizon ver-

schijnt, waar alle wegen samenkomen, maar wat nooit een eindbestemming kan zijn.  

8.4.5 Samenvatting 

De relatie tussen ruimte en leren is een dynamische en activerende relatie waarin 

mensen worden uitgenodigd om mee de ruimte te creëren die het mogelijk maakt ont-

wikkelingsgericht te werken. Het gegeven dat de werksituatie ruimte toelaat om te 

leren is een belangrijk vertrekpunt. De werksituatie biedt daartoe zelfs grondpatronen 

die aangrijpen op hoe mensen participeren in de sociale praktijk. Alles is in potentie 

aanwezig om van een sociale praktijk een plaats te maken die zich lerend organiseert. 

De wijze, intensiteit en onderlinge coördinatie van de participatie is doorslaggevend 

voor hoe die faciliteit van de sociale plaats al of niet wordt benut. Leren kan niet ont-

worpen worden, wel gefaciliteerd, maar ook gefrustreerd. Het frustreren van leren leidt 

tot een disbalans die leidt tot een neerwaartse beweging. Er is een 0-lijn voorgesteld, 

een altijd aanwezig spanningsveld, die als grondparadox geldt voor de productie van 

een gewenste toekomst, een topscenario. De ontwikkelingsruimte is in principe onbe-

grensd. Zelfbalanceren wordt gezien als het cruciale vermogen om de ontwikkelings-

ruimte productief te laten zijn en is een drager voor lerend organiseren. De 

leerarchitectuur grijpt daarop aan en wil een bijdrage leveren aan ruimte maken voor 

leren. In de volgende paragraaf worden daartoe principes voorgesteld en wordt een idee 

ontwikkeld over het bijbehorend instrumentarium.  

8.5 Contouren van de leerarchitectuur 

De leerarchitectuur is de ontwerpdiscipline die gebruik maakt van de relatie tussen 

ruimte en leren in werksituaties. Het model van de ontwikkelingsruimte zoals dat in 

het vorige hoofdstuk is afgerond, kan daarbij dienst doen als een heuristisch kader. De 
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beschrijving en verdere uitwerking van de relatie tussen ruimte en leren in dit hoofd-

stuk geeft materiaal om tot een op de praktijk gerichte theorie te komen. Een dergelijke 

theorie geeft een rationale van de handelingspraktijk van de leerarchitectuur. Zoals een 

model niet verward mag worden met de werkelijkheid, zo dienen onderstaande contou-

ren niet als norm te worden opgevat. Er worden lijnen uitgezet waarlangs die hande-

lingspraktijk vorm kan krijgen. Dit gebeurt in drie stappen. 

Eerst worden vier ontwerpprincipes geschetst waarvan de leerarchitectuur gebruik 

maakt. Deze ontwerpprincipes vormen een soort van credo, met dat verschil dat ze 

onderhandelbaar zijn en dat andere principes niet uitgesloten zijn. Vervolgens wordt 

ingegaan op het basisinstrumentarium van de leerarchitectuur. Daarbij worden de 

metaforen van het kompas en de barometer gebruikt om twee typen instrumenten te 

schetsen voor het lerend organiseren. De derde en laatste stap betreft het grondplan 

voor collectief leren. Het grondplan is een eenvoudige kaart om de lokale strategie voor 

collectief leren bespreekbaar en hanteerbaar te maken. 

Bij de contourschets is uitgegaan van werksituaties (teams en netwerken) waar pro-

fessionals zich inzetten voor optimale werkresultaten. Samenwerking is een gegeven 

en komt tot uitdrukking in een bepaalde vorm van coördinatie van activiteiten. De zor-

gen en problemen waar professionals aan werken zijn uitdagend door hun complexi-

teit. Het werk kan niet gereduceerd worden tot het louter uitvoeren van taken. Het 

vraagt om een continu proces van verbeteren en vernieuwen. De sociale praktijk dient 

zich daartoe lerend te organiseren. De organisaties en werkvelden waarvan praktijken 

onderdeel uitmaken, kunnen dat lerend organiseren waarderen en faciliteren. Er zijn 

allerlei benaderingen en strategieën denkbaar. De leerarchitectuur is een waarderende 

benadering die werkt vanuit de idee dat het eigenaarschap over het leren ligt bij profes-

sionals in de sociale praktijk. Het is derhalve een lokale strategie die aangrijpt op de 

kwesties en vragen die spelen in die sociale praktijk en die veelal verbonden zijn met 

organisatievraagstukken. 

In dit onderzoek is gekozen voor een ontwerpbenadering die zo dicht mogelijk aan-

sluit bij de praktijken zelf. De benaderingswijze oordeelt niet van buitenaf over het nut 

en de bruikbaarheid van die praktijken of netwerken. Dit sluit overigens de vraag naar 

het bestaansrecht van de praktijken en netwerken niet uit. Vragen worden altijd gesteld 

binnen een kader van waardering voor de autonomie en het eigenaarschap van profes-

sionals over hun eigen leren. De leerarchitectuur poogt een bijdrage te leveren aan de 

functie en de bruikbaarheid van de sociale plaats om mensen in staat te stellen een 

beoogde toekomst te produceren. De leerarchitectuur beoogt het leervermogen op het 

lokale niveau te versterken. 
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8.5.1 De vier ontwerpprincipes voor leerarchitectuur 

De praktisch-inhoudelijke uitwerking van de relatie tussen ruimte en leren is in de-

ze paragraaf vertaald naar vier ontwerpprincipes. Elke uitwerking in paragraaf 8.4 cor-

respondeert weliswaar met een ontwerpprincipe, maar een ontwerpprincipe is tevens 

weer een specifieke, toepassingsgerichte uitwerking van die informatie. Daarbij is ook 

gebruik gemaakt van andere literatuur en daarmee komen de ontwerpprincipes op 

zichzelf te staan. De ontwerpprincipes liggen in het verlengde van het voorafgaande en 

krijgen door hun specifieke invulling ook weer verbindingen onderling. Vandaar dat ze 

in een aparte paragraaf aandacht krijgen. De volgorde is iets anders dan in paragraaf 

8.4 om de samenhang beter tot uitdrukking te brengen.  

• Ontwerpprincipe 1: Maak de toekomst onderdeel van het werk en het perspec-

tief op werken. (Correspondeert met 8.4.3) 

• Ontwerpprincipe 2: Richt de werksituatie multifunctioneel in en gebruik daar-

bij de zes leeroriëntaties als leidraad. (Correspondeert met 8.4.1) 

• Ontwerpprincipe 3: Faciliteer vanuit een waarderende houding en bouw me-

chanismen van terugkoppeling in. (Correspondeert met 8.4.2) 

• Ontwerpprincipe 4: Oefen als collectief in zelfbalanceren door alle activiteiten 

lerend te organiseren vanuit de grondparadox. (Correspondeert met 8.4.4) 

De ontwerpprincipes worden hierna kort toegelicht. Zij zijn te beschouwen als een 

uitnodiging om in cocreërende zin te faciliteren en te ontwerpen. Alleen dan kunnen 

ze zich bewijzen in de praktijk. De toelichting focust op de toepassing van de ontwerp-

principes vanuit de ontwerper/facilitator. Leerarchitectuur vraagt reflexief ontwerpen. 

Actieve participatie van mensen, en onderzoek van het eigen werk maken er onderdeel 

van uit. Ontwerpen van de ruimte voor leren is daarom altijd co-design met betrokken 

deelnemers. De principes dienen als middel om dat co-design of de co-facilitering vorm 

te geven. 

Ontwerpprincipe 1: Maak de toekomst onderdeel van het werk en het perspectief op werken 

De aandacht voor de toekomst is niet nieuw en er zijn uiteenlopende methodieken 

en werkvormen die daaraan bijdragen, zoals scenariodenken (Bood en Postma, 1997), 

‘futureback’-analyse (Snowden, 2002), en paradoxaal denken (Fletcher, 1997). Ook 

sessies om een gedeelde visie te ontwikkelen zijn een poging de toekomst in te bou-

wen. Het gevaar is echter dat één visie tot norm wordt en dat de visie een fuik wordt in 

plaats van een ruimte waar leren mogelijk is. De toekomst inbouwen betekent de ont-

wikkelingsruimte verkennen. Inspirerende toekomstbeelden helpen daar bij. Homan 

(2005, p. 304) drukt het uit als ‘de toekomst heeft de leiding’. Dit ontwerpprincipe richt 

de aandacht op de vraag ‘waar-naartoe?’ en op mogelijkheden in de eigen ontwikke-

lingsruimte. 



218 leerarchitectuur 

 

Volgens Polak (1958) toont de geschiedenis ons de waarde van positieve toekomst-

beelden en dwingt het verloop van de geschiedenis ons als het ware tot het gebruik van 

positieve toekomstbeelden. Polak geeft daarvoor drie redenen: 1) het positieve toe-

komstbeeld ligt ten grondslag aan de opbloei van culturen, 2) de kracht van het toe-

komstbeeld is een goede graadmeter voor de omvang van die opbloei of het verval van 

een cultuur en 3) er is een causale en finale relatie tussen toekomstbeeld en de toe-

komst, hetgeen duidt op het doorwerken van krachtige toekomstbeelden in het heden. 

De toekomst tot onderdeel van het werk maken, houdt in het ontwikkelen van positieve 

en krachtige toekomstbeelden zodat ze kunnen doorwerken in het heden. Op die ma-

nier komt er een proces van ‘leren van de toekomst’ op gang. 

De wisselwerking tussen wat mensen collectief voortbrengen (extelligentie) en de 

wijze hoe we zijn en wat we doen (Stewart & Cohen, 1997), maakt dat het inbouwen 

van de toekomst meer vraagt dan alleen toekomstbeelden produceren. Er dient reke-

ning te worden gehouden met de wisselwerking tussen beeld en werkelijkheid, en met 

de sociaalhistorische dynamiek. Want op elke sociale plaats ontmoeten doemdenkers 

en opportunisten elkaar. Het zijn deze twee uitersten waar Polak een middenweg voor 

aanreikt: die van het conditionele toekomstdenken. In het heden dient geleerd te wor-

den ‘van de toekomst’ om de condities voor de toekomst aan te brengen. Bovenge-

noemde werkvormen kunnen daarbij helpen. Veel van die vormen zijn primair 

cognitief, gericht op het modelleren van toekomstbeelden. Condities voor toekomstpro-

ductie zijn voor een belangrijk deel ook sociaal, emotioneel en esthetisch. 

Het creëren van andere sociale settings bijvoorbeeld leidt tot andersoortige interac-

tie. Een multidisciplinair team is zo’n setting. Maar het wordt nog interessanter als de 

doelgroep of eindgebruiker mee gaat doen, zoals bijvoorbeeld mensen met een visuele 

beperking samen met een multidisciplinair team bestaande uit spelontwikkelaars, art-

sen en informatici, een alternatieve vorm van geleiden ontwikkelen met behulp van een 

zakcomputer en een GPS. Een techniek die de persoon met de beperking veel meer 

mogelijkheden en vrijheidsgraden schenkt. 

Meer aandacht voor de emoties van mensen levert nieuwe informatie op over wat 

mensen drijft. Het zorgt dat mensen meer aanwezig en betrokken zijn. Dat wat men-

sen mooi vinden, wat ze belangrijk vinden, waar ze voor gaan, dient (nog) veel meer de 

kern van het dagelijks werk te worden. Daar zit immers de energie. Dat vraagt van or-

ganisaties een onvoorwaardelijke en directe support van professionals. Het frustreren 

van die menselijke energie leidt tot aandacht gericht op wat er allemaal niet deugt, 

hetgeen het tegenovergestelde is van toekomstproductie richting een topscenario. 
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Ontwerpprincipe 2: Richt de werksituatie multifunctioneel in en gebruik daarbij de zes leerori-

entaties als leidraad 

Multifunctionele inrichting betekent vanuit het model dat alle zes subruimtes wor-

den onderkend en van specifieke faciliteiten worden voorzien. Creatieve, ondernemen-

de groepen zie je in toenemende mate buiten kantoren opereren. Ze ‘kapen’ 

wegrestaurants, lobby’s van hotels, treincoupés en huiskamers. Dat komt enerzijds 

doordat deze groepen bestaan uit mensen van verschillende organisaties, anderzijds 

zoeken ze naar plekken die passen bij wat ze aan het doen zijn. Een huiskamer leent 

zich ideaal voor een gesprek met de benen-op-tafel. In wegrestaurants staan tafels waar 

je je laptop en rapporten op kwijt kunt, bovendien zijn er obers die je voorzien van wat 

je nodig hebt. Lobby’s van hotels beschikken vaak over draadloos internet zodat de 

elektronische post kan worden verwerkt en de trein blijkt een ideale plek om een ge-

sprek voor te bereiden. 

Maar organisaties voorzien ook in toenemende mate in allerlei soorten ruimtes en 

faciliteiten. Zo vindt men bij Ministeries group decision rooms om met een gezelschap 

tot (anonieme) uitwisseling van opvattingen en beslissingen te komen, maar ook stilte-

ruimtes voor meditatie of overpeinzing. Kantoorpanden worden voorzien van lounges 

om de informele uitwisseling op gang te brengen, knutselzolders om creatieve werk-

vormen te stimuleren of complete keukens om samen koken en eten mogelijk te ma-

ken. Dit alles is vanuit dit ontwerpprincipe alleen maar toe te juichen. 

Maar het gebruik van de subruimtes is niet alleen een zaak van fysieke faciliteiten. 

Juist in een standaard werkomgeving is het van belang werkvormen te introduceren die 

specifieke leeroriëntaties faciliteren. Want het gaat bij leeroriëntaties om het bewust en 

actief vormgeven ervan. Wenger (1998) geeft aan dat vanuit de notie van ‘erbij horen’ 

drie componenten van belang zijn: betrokkenheid (engagement), voorstellingsvermo-

gen (imagination) en groepering (alignment). De zes leeroriëntaties zijn te koppelen 

aan deze componenten (zie tabel 8.2). 

Tabel 8.2 Faciliteiten voor een multifunctionele inrichting 

Component Betrokkenheid Voorstellingsvermogen Groepering 

Leeroriëntaties Betekenis en Op-
brengst 

Idee en 
Concept 

Afspraak en Af-
stemming 

Faciliteiten no-
dig voor: 

Wederkerige interac-
tie 

Competentie 

Continuïteit 

Oriëntatie 

Reflectie 

Verkenning 

Convergentie 

Coördinatie 

Rollen en bevoegd-
heden 

De drie componenten behoeven faciliteiten en Wenger geeft daarvan tal van voor-

beelden. Wederkerige interactie wordt bijvoorbeeld ondersteund door bepaalde infor-
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matie- en communicatietechnologie, maar ook een persoonsgebonden reisbudget kan 

daaraan bijdragen. Het gaat dus om een veelheid aan faciliteiten in relatie tot een be-

paalde context. De faciliteiten dienen vooral ook gebruiksvriendelijk te zijn. Vaak zien 

mensen af van het gebruik van een online forum als dat niet aansluit bij hun manier 

van werken. Ook het vooraf reserveren van ruimtes kan al een drempel zijn als het te 

veel administratieve rompslomp geeft. Maar een organisatie die in of nabij de werkom-

geving uiteenlopende faciliteiten toegankelijk weet te maken, draagt bij aan de beno-

digde multifunctionele inrichting van werksituaties. 

Ontwerpprincipe 3: Faciliteer vanuit een waarderende, onderzoekende houding en bouw me-

chanismen van terugkoppeling in 

Praktijken worden dagelijks volbracht door mensen. Het erkennen van die inspan-

ningen is de basis van een waarderende houding. Praktijken hebben een geschiedenis. 

Vanuit een waarderende en onderzoekende houding wordt duidelijk welke kerncompe-

tenties in praktijken besloten liggen. Kerncompetenties die benut kunnen worden voor 

het ontwikkelen van nieuwe praktijken. Dit ontwerpprincipe is erop gericht een waar-

derende en onderzoekende attitude te versterken bij de facilitator én de participanten. 

Een onderzoekende houding vraagt om gegevens. Belangrijk bij alle vormen van terug-

koppeling is de betekenisgeving die erop moet volgen. Te vaak worden conclusies ge-

trokken op basis van heersende opvattingen en wordt er onvoldoende gesproken over 

wat een bepaalde terugkoppeling eigenlijk betekent. De terugkoppeling dient juist om 

die heersende opvattingen aan het licht te brengen en ter discussie te stellen. Beslissin-

gen en acties worden vaak niet op feiten, maar op meningen gebaseerd. De waarderen-

de, onderzoekende houding en een goede omgang met allerlei vormen van 

terugkoppeling vormen de ingrediënten voor een wederkerig leermodel. 

Schwarz (2002) geeft vier kernwaarden voor een wederkerig leermodel: correcte in-

formatie, vrije en geïnformeerde keuze, interne overeenstemming, compassie. Deze 

waarden zijn gebaseerd op het werk van Argyris & Schön en staan tegenover de vier 

waarden van een eenzijdig controlemodel: eigen doel nastreven, winnen/niet verliezen, 

negatieve gevoelens niet uiten, rationeel handelen. Volgens Schwarz willen de meeste 

mensen als ze zich eenmaal bewust zijn van het feit dat het eenzijdig controlemodel 

niet werkt, er wel vanaf. Echter, het opgeven van de controlewaarden (opgeef-model) 

leidt niet automatisch tot het wederkerig leermodel. Dat iedereen de doelen mag stel-

len, niemand verliest, gevoelens worden geuit en het denken wordt ‘onderdrukt’, zorgt 

juist voor vermindering van het leren en leidt tot conflicten. Het opgeef-model is een 

slinkse incubatie van het controlemodel. Beide dienen te worden vervangen door een 

leermodel op basis van bovenstaande vier kernwaarden. 

Er is nog een belangrijk punt dat Schwarz in dit verband noemt en dat betreft de rol 

van de facilitator. Hij is niet gevrijwaard van het opgeef-model. In het opgeef-model legt 
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hij de controle weliswaar bij de professionals, maar het model blijft eenzijdig. Leren 

treedt pas op door wederkerigheid en het zijn bovenstaande waarden die verworven en 

geleefd dienen te worden door mensen in de werksituaties en netwerken om dit leer-

model te laten functioneren (zie ook Van Biene, 2005). Alleen in een wederkerig leer-

model vindt er betekenisgeving plaats op basis van signalen die bij een groep écht 

binnenkomen. De controle ligt noch bij de een noch bij de ander, maar is een vermo-

gen van het collectief geworden. De facilitator kan daarvan gebruik maken door proces-

sen van terugkoppeling te bevorderen of door specifieke terugkoppeling op gang te 

brengen. 

De specifieke aandacht voor positieve waardering correspondeert met de kernwaar-

de ‘compassion’ in het wederkerig leermodel. Terugkoppeling om ervan te leren heeft 

altijd het risico in zich om terug te vallen in het eenzijdige model, bijvoorbeeld door 

iemand als schuldige aan te wijzen met betrekking tot een fout die is begaan of een 

deadline die niet is gehaald. Zelfs als het leerproces moet leiden tot het afleggen van 

rekenschap, dan nog gebeurt dat beter in een klimaat waar men elkaar op de eerste 

plaats waardeert en opvattingen over elkaar tussen haakjes weet te zetten. Die waarde-

ring heeft betrekking op anderen én op zichzelf om op die manier de wederkerigheid 

actief vorm te geven en daarmee te laten functioneren in dienst van het leren. 

Ontwerpprincipe 4: Oefen als collectief in zelfbalanceren door alle activiteiten lerend te orga-

niseren vanuit de grondparadox 

Zelfbalanceren is in paragraaf 8.4.4 omschreven als een kunst om aan te geven dat 

het geen ‘technisch’ gebeuren is. Veel werk is te standaardiseren en in protocollen te 

vatten, maar een goede balans vinden vraagt iets anders. Van Biene (2005) stelt in na-

volging van Weick dat wie de organisatie zoekt deze niet zal vinden. De organisatie is 

niet tastbaar. Men komt terecht in voorvallen, gebeurtenissen en vormen van gekop-

peld gedrag. In dit onderzoek wordt dat aangeduid als praktijken. Een organisatie be-

staat uit meerdere praktijken die door mensen worden bekrachtigd doordat men werkt. 

Bekrachtigen omvat standaardiseren, routiniseren en versnellen van processen, maar 

ook het benutten van de motivatie en het kanaliseren van de werklust maken er onder-

deel vanuit. Elke praktijk beschikt over zo’n ‘bekrachtiger’, het is het ‘niet-tastbare ver-

mogen’ van een collectief om zich te organiseren. Zelfbalanceren is gekoppeld aan het 

‘niet-tastbare’ vermogen. 

Dit ontwerpprincipe wijst erop dat noch de bestaande collectieve structuur, noch de 

processen van bekrachtiging vanzelfsprekend zijn. Door ermee te spelen en te oefenen 

in alternatieve werkvormen wordt de ‘bekrachtiger’ beter toegerust voor leren en crea-

tiever werken. Het wordt dan een vermogen dat meer bewust ingezet kan worden. Bij-

voorbeeld om andere doelen te bereiken of om beter mee te kunnen bewegen met 

veranderde omstandigheden. Maar het proces van bekrachtiging kan niet geëxploiteerd 
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worden. Vandaar ook de toevoeging ‘meer’ bij bewust inzetten. De complexiteit van 

veel praktijken, de tacit dimensie van kennis en de onvoorspelbaarheid van opkomende 

voorvallen, maakt dat dit proces van bekrachtigen niet puur rationeel verloopt. Profes-

sionals tonen de kunst van zelfbalanceren als het lukt om in complexe en turbulente 

situaties tot organisatie te komen.  

Vanuit het perspectief van de leerarchitectuur is werken aan de kunst van zelfbalan-

ceren gericht op steeds meer toelaten van het leren met als ultieme limiet een situatie 

waarin er vanzelfsprekend, in passende vormen en effectief wordt geleerd in elke werk-

situatie. Een ideaal dat nooit bereikt zal worden, maar wel een streven kan zijn. Bij het 

derde ontwerpprincipe is al aangegeven dat er geen sprake kan zijn van een lichtvaardig 

opgeven van een eenzijdig controlemodel. De ontwikkeling van een wederkerig leer-

model wordt gevoed door effectief leren. Men raakt nooit verlost van de grondparadox, 

de 0-lijn. De kunst bestaat erin die paradox juist te ‘laten werken’ in complexe en turbu-

lente settings. Lerend organiseren ontstaat niet door ‘opgeef’-strategieën, zoals door te 

kiezen voor loslaten (als alternatief voor sturen) of alles met elkaar delen (als alternatief 

voor onderdrukken van negatieve gevoelens). Lerend organiseren kenmerkt zich door: 

loslaten én sturen, alles delen én verduren, enzovoort. In het bekrachtigen van de 

grondparadox wordt de kunst van het zelfbalanceren als de motor van een wederkerig 

leermodel. Er ontstaat een krachtig leersysteem dat dienst doet als voertuig voor het 

verbeteren en vernieuwen van de praktijk. 

8.5.2 Instrumentarium voor lerend organiseren 

Onder het tweede ontwerpprincipe is aangegeven dat een multifunctionele ontwik-

kelingsruimte uiteenlopende faciliteiten behoeft om het leren te faciliteren. In deze 

paragraaf worden twee typen instrumenten voorgesteld die als basisinstrumenten voor 

de leerarchitectuur gelden. De ontwikkelingsruimte is altijd een unieke ruimte beho-

rende bij een unieke sociale praktijk en plaats. In werksituaties kenmerkt een sociale 

praktijk zich door interactie en vormen van samenwerking die ergens toe leiden. Er 

wordt een resultaat nagestreefd. Het netwerk van menselijke relaties is van wezenlijk 

belang voor de werking van de ontwikkelingsruimte. Dat geldt tevens voor het realise-

ren van de beoogde doelen en kwaliteitsnormen. Het basisinstrumentarium heeft be-

trekking op de sociale kant van de ruimte en de ontwikkeling die wordt nagestreefd. 

Uit de toelichting bij het vierde ontwerpprincipe blijkt hoe belangrijk het is dat 

mensen in werksituaties over beelden kunnen beschikken die aangeven hoe ze als col-

lectieve structuur, als ‘lerend systeem’, kortom als praktijk functioneren. In lijn met wat 

eerder is gezegd over lerend organiseren als pionieren, het eigenaarschap over het leren 

en de behoefte aan een lokale strategie, dient het instrumentarium te passen in een 

context van zelforganisatie en zelfbalanceren. Het dient dus een instrumentarium te 
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zijn dat los van een facilitator gebruikt kan worden. Voor de schets van de twee typen 

instrumenten zijn de barometer en het kompas als metaforen gebruikt. De barometer 

is daarbij omgedoopt tot ‘sociale barometer’ en geeft aan hoe het met de eigen ontwik-

kelingsruimte staat. Het kompas dient voor het bepalen van de goede richting, het dient 

de pioniers bij het maken van afwegingen wat betreft de grote lijnen. Het is aangeduid 

als ontwikkelkompas. Dit instrumentarium is niet getest in dit onderzoek. Een schets 

ervan wordt nodig geacht om de contouren van de leerarchitectuur te vervolledigen.  

De sociale barometer 

Een sociale barometer is bedoeld om de druk op de collectieve structuur weer te ge-

ven. Een systeem van intermenselijke relaties staat altijd onder een zekere spanning of 

druk19. Wat voor druk wordt door mensen beoogd en hoe kan de actuele druk worden 

bepaald? De sociale barometer die hier wordt voorgesteld gaat uit van een context waar-

in mensen zichzelf een spiegel willen voorhouden om zich af te vragen: ‘hoe staat het 

eigenlijk met ons team of netwerk?’ De barometer die wordt voorgesteld representeert 

de mate van tevredenheid over en het functioneren van de vier dimensies van de ont-

wikkelingsruimte. Het is bedoeld als ‘social affordance’ (Smith en Coenders 2002), een 

instrument dat de sociale omstandigheden weerspiegelt. 

Een eenvoudige implementatie van een sociale barometer wordt verkregen door per 

dimensie van de ontwikkelingsruimte een gelijk aantal vragen te stellen en die te laten 

scoren door betrokkenen in de context. Positieve ervaring is opgedaan met vragen in de 

vorm van ‘Heb je het gevoel dat…’ Met betrekking tot de reflexiviteitsdimensie zijn 

onder meer de volgende items relevant: 

…je kunt zeggen wat er in je opkomt? 

…je inbreng wordt gehoord? 

…er wordt voortgebouwd op elkaars inbreng? 

Door de scores te verzamelen en terug te geven, kan met relatief eenvoudige midde-

len een gesprek gevoerd worden over de eigen praktijk en de samenwerking. De vorm 

waarin de verzamelde gegevens worden teruggeven is iets wat verder uitgewerkt dient 

te worden. Dit type instrument voldoet aan zijn functie als het terugkerend wordt afge-

lezen. Dit pleit overigens voor een eenvoudige uitvoering. Een ellenlange vragenlijst 

wordt vaak niet ingevuld, met een hanteerbaar lijstje lukt het meestal wel een hoge 

respons te krijgen en daarmee een betrouwbaar beeld van de ontwikkelingsruimte. 

 
19 Het systeemdenken kent een veel breder toepassingsgebied dan in dit proefschrift aan de orde is 

gekomen. Met name in de hulpverlening is de systeemtherapie gangbaar. Systeemopstellingen werken met het 

principe van systemische druk om bepaald gedrag te interpreteren en bepaalde therapeutische keuzes te 

maken. 
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Wat eerder is gezegd over terugkoppeling, geldt natuurlijk ook voor de sociale ba-

rometer. Het gaat erom dat betekenis wordt gegeven aan de uitslag. Daarvoor is het 

nodig dat mensen het als ‘hun’ instrument beschouwen20. Er ontstaat dan op een na-

tuurlijke manier een gesprek over het eigen proces en de uitkomsten daarvan. Een stap 

verder gaat het relateren van de uitslag aan de omgeving en de invloeden die daarvan 

uitgaan. De sociale barometer geeft geen ‘weersverwachting’ zoals de gewone barome-

ter, maar die verwachtingen kunnen wel uitgesproken worden om op die manier tot 

interne overeenstemming te komen. De sociale barometer heeft daarmee een functie in 

de betekenisgeving ten aanzien van het ‘eigen’ proces. De sociale barometer is tevens 

een breekijzer om onderhuidse kwesties op tafel te krijgen, om zaken bespreekbaar te 

maken. 

Het ontwikkelkompas 

Het kompas zoals we dat kennen wijst altijd in dezelfde richting, het magnetische 

noorden. Een kompas wordt echter functioneel door de kompasroos, een cirkel die in 

vieren is gedeeld op basis van de vier windstreken. Sociale praktijken hebben niet zo-

veel met het magnetische noorden en de vier windstreken van doen. Maar praktijken 

zijn wel ‘onderweg’, ze navigeren naar de toekomst die ze zelf mede produceren. Daar 

kan een navigatie-instrument bij van dienst zijn. Daartoe is nodig om het model van de 

ontwikkelingsruimte te dynamiseren. Om daartoe te komen wordt gebruik gemaakt 

van een vereenvoudigd fasemodel voor de ontwikkeling van een community of practice 

(Wenger et al 2002) en de universele leercurve (De Caluwé, 1997). Op basis van deze 

twee inspiratiebronnen wordt een schets gegeven van wat met een werktitel is aange-

duid als een ontwikkelkompas. Uitgangspunt is de 0-lijn, de grondparadox voor elke 

sociale plaats die een ontwikkelingsruimte wil zijn. Die paradox is altijd aanwezig en 

wordt in figuur 8.5 als x-as gehanteerd. 

In het volgende hoofdstuk wordt een flankerende casus gepresenteerd waarin wordt 

uitgegaan van drie fasen: de opbouwfase, de verdiepingsfase en de verwerkingsfase (zie 

ook bijlage 2). Deze fasen worden hier als vertrekpunt genomen. In de opbouwfase 

staat de start en het opbouwen van relaties centraal. De verdiepingsfase betreft het 

‘volwassen’ worden van een sociale praktijk en het tot opbrengsten komen. De verwer-

kingsfase staat voor het afbouwen van de huidige situatie en de overgang naar een 

nieuwe situatie die weer met een opbouwfase begint. Door het model van de ontwikke-

lingsruimte af te beelden als een sinus op de x-as ontstaat er een curve die verwant is 

aan de universele leercurve. De Caluwé (1997) beschrijft die curve vanuit veranderper-

 
20 Als facilitator heb ik een dergelijk instrument nu een aantal keren toegepast in online contexten en leer-

netwerken. Het ‘eigenaar voelen’ van dit instrument stimuleert zowel het scoren als het aflezen. 
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spectief als universele en noodzakelijke beweging die kenmerkend is voor elke veran-

dering. Een interventie zoals een spelsimulatie is aanvankelijk erg effectief, dan volgt er 

echter een terugval en verval. De langetermijneffecten laten vaak meer dan een jaar op 

zich wachten, maar zijn als herstel te duiden. Men komt op eigen kracht tot de daad-

werkelijke verandering. Het aanvankelijke effect, het verval en het herstel, worden in 

figuur 8.5. vervangen door de drie ontwikkelingsfasen: opbouw, verdieping en verwer-

king. Het geheel ziet er dan als volgt uit.  

 

Figuur 8.5 Logische representatie van de ontwikkelingsruimte 

Belangrijkste aandachtspunt bij deze representatie (figuur 8.5) is dat het niet om 

een chronologische, maar een logische ordening handelt. Vanuit veranderoogpunt is de 

x-as een tijd-lijn en is de redenering dat elke impuls tot veranderen altijd gepaard gaat 

met een terugval, waarna door vallen en opstaan de verandering feitelijk wordt besten-

digd. Vanuit ontwikkeloogpunt is de x-as een ruimtecontinuüm en is bovenstaande 

representatie een logische afbeelding van wat in de werkelijkheid door elkaar heen 

loopt en zich in de ontwikkelingsruimte in het hier en nu afspeelt. De functie van deze 

exercitie is louter om de functionaliteit van het ontwikkelkompas te bepalen. 

De ontwikkelfasen volgen wel logisch op elkaar, maar de praktijk ontwikkelt zich zo 

nooit zo keurig. “It cannot be taken too literally.” (Wenger et al., 2002, p. 69). Het fa-

semodel is vooral een hulpmiddel om te duiden waar een sociale praktijk zich ergens 

bevindt. Het ontwikkelkompas dient te helpen die interne logica in elke fase te duiden 

en een goede richting te vinden opdat de totale ontwikkelingsruimte wordt benut en tot 

leven komt. In het dynamiseren van het model ontstaan er vier transitiemomenten: van 

opbouw naar verdieping, de verdieping duikt onder de 0-lijn, de start van de verwer-

king, de feitelijke verwerking. Een goed ontwikkelkompas dient die transities te bege-

leiden, zoals een ritueel een rite de passage begeleidt.  

0-lijn 

Opbouw 

Verdieping 

Verwerking 
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Tabel 8.3 De vier ‘windstreken’ van het ontwikkelkompas 

Transitie Kompas wijst naar: 

Van opbouw naar verdieping Inzichten articuleren, toekomstbeelden maken, voorbe-
reiden van het grote werk  

Start van de verwerking    Kwaliteit met elkaar opnieuw bepalen, nieuwe afspraken 
maken 

Verdieping duikt onder de 0-
lijn 

Toekomstbeelden waarderen, noodzaak van innovatie en 
doorbraken, nieuwe partijen toelaten 

Feitelijke verwerking Oogsten, succes uitdragen, vieren, basis voor vervolg 

Het ontwikkelkompas wijst daarbij ‘altijd’ naar het topscenario oftewel een positieve 

richting, dat is als het ware het magnetische noorden. Maar dat topscenario is geen 

eenduidige zaak en dient geconstrueerd te worden vanuit de gegeven grondparadox die 

in tal van spanningsvelden en dilemma’s tot uitdrukking komt. Het nachtmerriescena-

rio is de tegenovergestelde richting. Er is een plaatsbepaling nodig om de gewenste 

richting te bepalen in het hier en nu, en de daarbij behorende facilitering. Voor die 

plaatsbepaling zijn de transitiemomenten genomen. Een sociale praktijk is immers 

altijd in ontwikkeling en onderweg. Van de facilitator mag echter een ‘best guess’ ver-

wacht worden en daarvoor is een ontwikkelkompas een handig hulpmiddel. Verder 

onderzoek is nodig om tot een concrete uitwerking en ontwerp te komen. 

8.5.3 Het grondplan voor collectief leren 

Rest ons in dit hoofdstuk nog één ontwikkelslag, een poging de modelbouw uit het 

vorige hoofdstuk hanteerbaar te maken. Dat gebeurt door de antwoorden die zijn gege-

ven in dit hoofdstuk op de eerste onderzoeksvraag aan te wenden om het geheel con-

ceptueel en inhoudelijk te vereenvoudigen. Op basis van de conceptuele interpretatie is 

geconstateerd dat mensen de ontwikkelingsruimte zelf tot leven brengen. De conse-

quente en gedeelde aandacht voor alle zes leeroriëntaties geldt daarbij als een rand-

voorwaarde. Op basis van de inhoudelijke interpretatie van de onderzoeksvraag is een 

minimumgrens vastgesteld. Betekenis en opbrengst zijn als de bogen van een koepel 

waaronder mensen ontwikkelingsgericht werken. Dit leidt tot een soort van grondplan 

(figuur 8.6) voor de ontwikkelingsruimte. Het is te lezen als het schetsmatig bovenaan-

zicht van de koepeltent (zie figuur 8.4), alsof de koepeltent weer is platgeslagen. 

Betekenis en opbrengst zijn centraal gelegen, de overige daaromheen. Er dient dus 

plaats te zijn om te werken aan: ideeën, concepten, afspraken en afstemming vanuit de 

kern die gevormd wordt door de wisselwerking betekenis en opbrengst. Er dienen faci-

liteiten te zijn om de zesruimtes functioneel te maken (zie ontwerpprincipe 2). Figuur 

8.6 wordt aangeduid als het grondplan voor collectief leren om aan te geven dat het 

hier om een generiek ontwerp gaat dat ook communiceerbaar is. Met dit grondplan kan 
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het werken aan een leerarchitectuur in een concrete werksituatie starten en daarmee 

tevens de facilitering. 

 

Figuur 8.6 Grondplan voor collectief leren 

Ten behoeve van het ontwikkelen van de discussie in het laatste hoofdstuk, wordt de 

veronderstelde wisselwerking ‘constructie-deconstructie’ die aan het eind van hoofd-

stuk drie is gepresenteerd over dit grondplan gelegd (zie figuur 8.7). Dit grondplan is 

immers geen statische tekening, maar een voedingsbodem die voortdurend door de 

wisselwerking tussen constructie en deconstructie wordt omgeploegd en bewerkt. Uit-

gangspunt is dat de processen van constructie en deconstructie dwars door het hart van 

de ontwikkelingsruimte lopen. In het proces van betekenisgeving zijn processen van 

constructie én deconstructie aan de orde, worden oude opvattingen verlaten om nieuwe 

toe te laten. Het produceren van opbrengsten is geen zaak van louter constructie. Ook 

hier speelt deconstructie een belangrijke rol. Het productteam uit casus 4 maakt proto-

types, die weer worden ‘weggegooid’ als ze geen rol meer vervullen in het proces van 

productontwikkeling. 

 

Figuur 8.7 Grondplan voor collectief leren 

De relatie tussen ruimte en leren is de praktijk. Hoe lerend die praktijk zich weet te 

organiseren hangt af van een heleboel zaken. Bovendien hangt alles met alles samen. 

constructie 

deconstructie 

betekenis opbrengst 

idee 

afspraak 

concept 

afstemming 

betekenis opbrengst 

idee 

afspraak 

concept 

afstemming 

gespreks-
ruimte 

werk- 
ruimte 

denkruimte 

speelruimte 

oplossings-

ruimte 

beslisruimte 
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Maar wat een opgave en tevens een troost is, is dat er een interne dynamiek aanwezig is 

in elke sociale plaats die maakt dat er ruimte kan ontstaan en ook ontstaat. Het inrich-

ten van die ruimte tot een leerarchitectuur kan niet worden afgedwongen, geformali-

seerd of geautomatiseerd. Die ruimte kan echter wel geleefd, beïnvloed en benut 

worden. 

In dit hoofdstuk zijn ontwerpprincipes en ideeën voor instrumenten aangereikt om 

van een sociale praktijk een plaats te maken die zich lerend organiseert. Het grondplan, 

dat als laatste is gepresenteerd, dient daarbij als vertrekpunt. De ontwerpprincipes zijn 

bedoeld om de facilitering op basis hiervan vorm te geven. De sociale barometer en het 

ontwikkelkompas zijn voorbeelden van instrumentarium om voeling te houden met 

wat er gebeurt en waar het heen moet of zou kunnen gaan. Met deze schets van het 

grondplan is de exploratie van de contouren van de leerarchitectuur afgerond. De ont-

werpprincipes, de schetsen van het instrumentarium en het grondplan vormen teza-

men het functionele antwoord op de eerste onderzoeksvraag. De relatie tussen ruimte 

en leren vraagt om een ontwerpdiscipline die recht doet aan dat unieke leren dat ont-

staat op elke sociale plaats en om bij te dragen aan het verder brengen, verbeteren en 

vernieuwen van praktijken. 

8.6 Aanzet tot kritiek 

Op een HRD-conferentie in Leeds in 200521 was er een kritiek op employability te 

horen die ongeveer op het volgende neerkwam: het leggen van teveel nadruk op de 

talentontwikkeling en daarmee op de employability van mensen, werkt een zekere lui-

heid van de politiek in de hand. Politici denken de idee van de verzorgingsstaat te kun-

nen verontachtzamen indien de talentontwikkeling van iedereen op gang is gebracht en 

een zekere werkgarantie is gegarandeerd. Echter, uit onderzoek blijkt dat voor meer 

dan een kwart van de beroepsbevolking die pogingen tot talentontwikkeling niet of 

nauwelijks effect hebben op hun sociaal-economische positie. Zij maken of geen on-

derdeel uit van de kenniseconomie, waarin leren een noodzaak is, of ze komen anders-

zins niet in een betere positie. De redenen daarvoor zijn nog onderwerp van onderzoek. 

Echter, de statistieken laten een redelijk constant beeld zien van de omvang van de 

‘onderkant’ van de beroepsbevolking op grond waarvan je de stelling kan innemen dat 

voor een betrekkelijk groot deel van de beroepsbevolking de verzorgingsstaat wellicht 

een betere en goedkopere aanpak is dan inzetten op talentontwikkeling. 

 
21 Keynote van Prof. Ewart Keep tijdens de Sixth International Conference on HRD Research & Practice 

Across Europe, 25-27 May 2005, Leeds UK. 
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Het verhaal brengt me op minimaal drie mogelijk blinde vlekken of zwaktes in het 

model van de ontwikkelingsruimte en de redeneerlijn zoals die in dit hoofdstuk is ont-

vouwd. Een eerste zwakte betreft het geloof in de sociale constructie van de ontwikke-

lingsruimte en de waarde die eraan wordt toegekend. De ontwikkelingsruimte bestaat 

eigenlijk niet, zo zou men kunnen aanvoeren. Een tweede mogelijke zwakte ligt in het 

niet bespreken van de relatie tussen de omvang van de casuïstiek en de geldigheid van 

de extrapolatie die volgt op het model van de ontwikkelingsruimte. In hoeverre is de 

verhouding daartussen zoek? Een derde mogelijke zwakte betreft het ontbreken van de 

rol van de omgeving en het management. Wat is de betekenis van dit alles in de context 

van organisaties als de ontwikkelingsruimte niet kan worden gemanaged? 

Wat betreft het gegeven dat de ontwikkelingsruimte eigenlijk niet bestaat, daartegen 

valt niets in te brengen. Wie de organisatie zoekt die vindt hem niet, zo luidt een eerder 

aangehaalde uitspraak van Weick. Ook de ontwikkelingsruimte zal men niet vinden, 

hooguit ervaren voor wie het perspectief van de leerarchitectuur inneemt. Weick & 

Westley (1996) betogen verder dat leren en organiseren niet samengaan. Leren kan 

niet worden georganiseerd. In hoofdstuk vijf is daaraan de conclusie verbonden dat 

faciliteren van leren vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief vraagt om een 

houding van verwondering en waardering over wat er feitelijk gebeurt in de alledaagse 

werkelijkheid. Een model kan daarbij behulpzaam zijn als het in termen van Boisot 

(1998) helpt om het waarnemingsvermogen te ondersteunen opdat we beter gereed 

zijn voor betekenisvol handelen. Veel zaken bestaan niet los van onze toekenning van 

hun bestaan. De ontwikkelingsruimte zelf bestaat niet, maar dat wil niet zeggen dat er 

geen omgevingen zijn die meer tot leren uitnodigen dan andere, of dat we het leren in 

werksituaties van toevalligheden moeten laten afhangen. Vanuit het standpunt van de 

bricoleur is elk hulpmiddel welkom. 

De tweede zwakte die wordt onderkend, betreft de hoeveelheid data in verhouding 

tot de extrapolaties die ermee zijn uitgevoerd. Een voor de hand liggende vraag bij dit 

onderzoek luidt: wat gebeurt hier nu eigenlijk met de data? In hoeverre is er sprake van 

stretching the data om iets voor te schotelen dat niet in verhouding staat tot de omvang 

van de casussen? Het proces van bricolage staat een zekere creatieve vrijheid toe, maar 

de casuïstiek blijft het ankerpunt om niet los te zingen van de werkelijkheid. De flanke-

rende casussen (zie het volgende hoofdstuk) zijn opgenomen om die koppeling met de 

praktijk opnieuw te zoeken. Het zou wat zijn als dit ontwerponderzoek juist de kloof 

tussen theorie en praktijk verder zou vergroten. 

Neemt niet weg dat dit onderzoek is gegrond in de praktijken van hogeropgeleide 

kenniswerkers in een specifieke context. De generaliseerbaarheid is daarmee problema-

tisch, maar dat is inherent aan elk ontwerponderzoek (Van den Akker, 2006). Gelet op 

wat hierboven is gesteld ten aanzien van talentontwikkeling en employability, dient het 
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model van de ontwikkelingsruimte niet te worden gezien als een goocheldoos voor 

planmatige ontwikkeling. Het is eerder een legodoosje met een beperkt aantal bouw-

stenen die een aantal toepassingen mogelijk maken. Een bescheiden houding is gepast 

als onderkenning van deze mogelijke zwakte in het onderzoek. 

Het leveren van een praktische bijdrage aan het leren van teams en netwerken, met 

als schakelpunt de facilitator, was het streven. Dit komt uitgebreid aan de orde in het 

volgende hoofdstuk. Maar is het niet een zwakte van het model dat de omgeving nau-

welijks een rol lijkt te spelen? Wat valt er te managen? Hier is wellicht sprake van een 

mogelijk misverstand. De inzet van het onderzoek was om het leren vanuit het perspec-

tief van professionals te observeren en te volgen. In werksituaties is mogelijk sprake 

van een ander type leren dan bij gangbare trainingen en opleidingen. Een leren dat zich 

niet laat programmeren en managen. Het model van de ontwikkelingsruimte is vooral 

bedoeld als praktisch hulpmiddel om collectief leren in werksituaties te duiden en te 

ondersteunen. Indien we inderdaad overgaan naar een tijdperk van kennisproductivi-

teit (Drucker, 2000) waarin S-leren (Boisot, 1998) doorslaggevend is, dan is een ding al 

duidelijk, namelijk dat de wijze waarop dat vorm krijgt in zekere zin haaks staat op wat 

het managen van arbeidsproductiviteit en het programmeren van opleidingen zo suc-

cesvol maakte.  



 

 

9999 HetHetHetHet benutten van de relatie tussen ruimte en leren benutten van de relatie tussen ruimte en leren benutten van de relatie tussen ruimte en leren benutten van de relatie tussen ruimte en leren::::    
antwoordantwoordantwoordantwoord op de tweede onderzoeksvraag op de tweede onderzoeksvraag op de tweede onderzoeksvraag op de tweede onderzoeksvraag    

9.1 Introductie 

Dit hoofdstuk heeft als doel de praktijk van leerarchitectuur te verkennen. Door daar 

een beeld van te schetsen aan het einde van dit hoofdstuk, wordt duidelijk waar de leer-

architectuur zich specifiek op richt en op welke wijze ze aanvullend kan zijn ten op-

zichte van andere vormen van facilitering. In de aanloop naar die schets van de 

leerarchitectuur worden in dit hoofdstuk twee flankerende casussen gepresenteerd en 

een quick scan met behulp van het model van de ontwikkelingsruimte. Dit alles ge-

beurt ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag: 

Hoe kan een facilitator die relatie (tussen ruimte en leren) beïnvloeden en benut-

ten? 

Evenals de eerste onderzoeksvraag wordt ook deze vraag eerst ‘achteraf’ geïnterpre-

teerd om er zo fris mogelijk mee om te gaan (paragraaf 9.2). Het zoeken naar antwoor-

den op de vraag is vervolgens gestart in interactie met twee voorbeeldpraktijken, de 

flankerende casussen. Ze zijn bedoeld als praktijkgerelateerde verkenningen om na te 

gaan of het model van de ontwikkelingsruimte in de betreffende contexten bruikbaar is. 

Geven het model en de ontwerpprincipes houvast? De eerste flankerende casus gaat 

over een leernetwerk van schoolleiders uit het voortgezet onderwijs (paragraaf 9.3). De 

tweede casus betreft een praktijkprogramma in de ruimtelijke ordening (paragraaf 9.4). 

Bij beide casussen ben ik betrokken geweest, bij het leernetwerk van schoolleiders als 

facilitator, bij de tweede casus als onderzoeker en adviseur. Voor de bespreking van de 

casussen wordt het perspectief van de observator ingenomen die een indruk wil krijgen 

van het leren in de twee contexten. Ik kijk er als het ware nog eens op terug met het 

model van de ontwikkelingsruimte voor ogen. Op basis van de vier ontwerpprincipes 

voor leerarchitectuur (zie vorig hoofdstuk) zijn vier vragen afgeleid die daarbij als kap-

stok dienen: 

• In hoeverre heeft de toekomst een rol gespeeld? 

• Hoe was de leeromgeving ingericht? 

• Welke vormen van waardering en terugkoppeling vallen op? 

• In hoeverre was er sprake van collectief leren? 

Beide casussen worden afgerond met een ‘voorlopig’ oordeel over het leren in de ca-

sus en er worden suggesties gedaan voor verbetering vanuit het model van de ontwikke-

lingsruimte. In paragraaf 9.5 wordt gespeeld met het model van de 

ontwikkelingsruimte zelf. Dit is gedaan door veelvoorkomende ‘weeffouten’ in sociale 

praktijken vanuit het model te duiden. Het is een proeve van een patroontaal die op 
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basis van dit onderzoek verder ontwikkeld kan worden. Paragraaf 9.6 bevat de verwer-

king en integratie van het flankerend onderzoek en de opgespoorde weeffouten. Dit 

gebeurt door een schetsmatige beschrijving te geven van de praktijk van de leerarchitec-

tuur. Deze schets kan gelezen worden als een pleidooi voor het collectieve leren ge-

bruikmakend van het grondplan. 

9.2 De interpretatie van de tweede onderzoeksvraag 

Een hoe-vraag verwijst naar een methode, middelen en soms ook naar reikwijdte. 

Hoe pak je iets aan? Hoe ver kun je gaan? De tweede onderzoeksvraag is niet bedoeld 

als een technisch ‘how to’ in de zin van hoe je gegeven een taak iets het beste kunt 

doen. Er wordt wel ‘how to’-kennis in de vorm van technieken verondersteld bij facilite-

ring. Bijvoorbeeld hoe je mensen zich aan elkaar laat voorstellen of wat goede manieren 

zijn voor plenaire afsluitingen. Facilitering is een ambacht en elk ambacht vergt tech-

nieken en ervaring. Maar de hoe-vraag is altijd ook een vraag die in z’n context gesteld 

dient te worden. Hoe kan ik in de gegeven situatie met de voorliggende uitdaging het 

beste….? Daarop volgt bij complexe vraagstukken meteen de vraag: met wie kan dat het 

beste…? In de sociale praktijk is de hoe-vraag tevens een wie-vraag. 

In de loop van het onderzoek is het besef van de wie-kant van de tweede onder-

zoeksvraag steeds sterker geworden. Bij de eerste casus is het verschil tussen de acqui-

sitiemetafoor en de participatiemetafoor toegelicht. Vanuit de acquisitiemetafoor is 

kennis iets wat in boeken kan worden gestopt en overdraagbaar is, vaak met de hulp 

van een docent. Leren is erop gericht bepaalde kennis te verwerven. Bij de participatie-

metafoor is kennis niet los te maken van de sociale context waarin zij wordt geprakti-

seerd. Leren gebeurt met anderen. In activiteiten brengen mensen hun kennis in en 

tonen ze hun bekwaamheid. De anderen bemiddelen in mijn leren. Ik bemiddel in het 

leren van anderen. In sociale praktijken schuilt een wederzijdse afhankelijkheid die, 

mits bewust vormgegeven, tot wederkerig leren kan worden. Bijvoorbeeld door het bij 

elkaar brengen van mensen die met dezelfde vraag rondlopen. In het vorige hoofdstuk 

is bij het derde ontwerpprincipe aangegeven wat een wederkerig leermodel vraagt aan 

facilitering. 

Een wederkerig leermodel is een collectief leermodel, het slaagt alleen als mensen 

in een sociale praktijk het doen. De facilitator kan het hooguit initiëren. De facilitator 

kan ertoe bijdragen dat een eenzijdig controlemodel wordt verlaten (zie paragraaf 8.5.1) 

en kan de condities scheppen voor wederkerig leren. Maar het wederkerig leren zelf 

kan niet worden overdragen. Vanuit de notie van zelfbalanceren (ontwerpprincipe 4) is 

er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de facilitering. De focus ver-

schuift daarmee van facilitator naar facilitering of het proces van faciliteren. Dat maakt 

de facilitator niet overbodig. Hij raakt ook niet buiten beeld. Zoals in het onderwijs 
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waar de leerling centraal staat ook de docent niet verdwijnt. Door aan te grijpen op 

facilitering wordt wel de rol van de facilitator voortdurend ter discussie gesteld. Niet 

zijn vakbekwaamheid. Voorgesteld wordt om de tweede onderzoeksvraag lichtjes te 

herformuleren tot: hoe kan facilitering die relatie (tussen ruimte en leren) beïnvloeden 

en benutten? 

Eén antwoord op deze vraag is al gegeven. Bij de ontwerpprincipes is aangegeven 

dat het proces van facilitering ingericht dient te worden als co-design en co-facilitering 

waarbij bewust gebruik gemaakt wordt van de professionals in de sociale praktijk. Be-

invloeden en benutten van de ruimte wordt gezien in relatie tot het collectieve leerver-

mogen. Bij het zoeken naar antwoorden op de tweede onderzoeksvraag mag derhalve 

een profilering van de praktijk van leerarchitectuur worden verwacht waarin co-design 

het vertrekpunt vormt voor het versterken van dat collectieve leervermogen op het loka-

le niveau.  

9.3 Een leernetwerk van schoolleiders uit het voortgezet onderwijs 

9.3.1 Achtergrond bij deze casus 

Van 2001 tot 2006 is er door het Ministerie van Onderwijs in samenwerking met 

andere partijen een landelijk project geïnitieerd gericht op de professionalisering van 

schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs. De projectorganisatie ISIS (later ISIS/Q5) 

biedt naast een periodiek magazine en een managementopleiding, tal van andere activi-

teiten aan, zoals seminars, eendaagse workshops, uitwisselingsprogramma’s en onder-

zoeksreizen. Ook worden er leernetwerken opgestart die een meer open karakter 

hebben in die zin dat de deelnemers invloed uitoefenen op het programma en het ver-

loop. 

In de leernetwerken bepalen deelnemers in hoge mate zelf de ‘leeragenda’ en het 

verloop van de bijeenkomsten. Dat maakt dat de facilitering ook al snel anders verloopt 

dan bij opleidingen en trainingen waar een vooropgesteld programma, bijvoorbeeld in 

de vorm van opeenvolgende modulen, aan ten grondslag ligt. De facilitering van de 

leernetwerken heeft het karakter van experimenteren met uiteenlopende werkvormen 

die actieve betrokkenheid genereren en collectief leren aanspreken. Er is ervaring op-

gedaan met debatten en dialogen, open space, collegiale coaching, onderzoek doen op 

school, kritische bevraging van experts, enzovoort. Bij het vormgeven en faciliteren van 

het leernetwerk is een concentrisch model gehanteerd om verschillende vormen van 

participatie een plaats te geven (zie figuur 9.1). 

Het leernetwerk waar in deze casus op wordt ingegaan, bestaat uit achttien deelne-

mers die zich verbinden voor een looptijd van anderhalf jaar. Uit de deelnemers aan dit 

leernetwerk wordt op basis van vrijwilligheid een kerngroep samengesteld. De taak van 
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de kerngroep is om de (uiteenlopende) leervragen van deelnemers verder aan te scher-

pen en te verbinden om op die manier tot een ‘logisch’ voorstel voor een (volgende) 

leerbijeenkomst te komen. Casushouders zijn deelnemers die tijdens een bijeenkomst 

een inhoudelijke bijdrage leveren door een concreet vraagstuk of een problematische 

situatie in te brengen die speelt in de eigen school. Het leernetwerk heeft uiteraard 

relaties met de buitenwereld. Die buitenwereld is voor de deelnemende schoolleiders 

vaak de binnenwereld van de eigen school. Maar ook mensen van buiten het onderwijs 

kunnen tijdelijk optreden in het netwerk. Het concentrische model geeft vooral aan dat 

een leernetwerk zowel begrensd als open is en diverse vormen van participatie toelaat.  

 

Figuur 9.1 Concentrisch model voor de facilitering van een leernetwerk 

Vanuit dit concentrische model is de facilitering vormgegeven aan de hand van drie 

sporen: 

De intrigerende vraag: een door de groep opgestelde vraag die herkenbaar en uitda-

gend is en uitnodigt om op onderzoek uit te gaan. De intrigerende vraag van dit leer-

netwerk luidde: Hoe kan ik / kunnen wij als schoolmanagement professioneel 

congruent handelen ontwikkelen waarbij mensen binnen de organisatie elkaar aan-

spreken op hun eigen leren en verantwoordelijkheden in hun bijdrage aan het realise-

ren van een goede school? 

De leeragenda: enerzijds de verzameling van mogelijke onderwerpen, werkvormen 

en aandachtspunten, anderzijds de resultante van het zich ontwikkelende leertraject. 

Op het einde van een bijeenkomst werd de leeragenda voor de eerstvolgende bijeen-

komst(en) opgesteld op basis van eerdere input en de laatste inzichten en wensen van 

de deelnemers. Op de leeragenda stonden vragen als: Wat wil ik niet loslaten? Wat is 

een goede school? Moet ik mijn eigen onderwijskundige visie communiceren of een 

visie door mensen in de school laten ontwikkelen? En onderwerpen als: veranderstrate-

gieën, moreel leiderschap, werken in teams, het nieuwe leren, weerstand en motivatie-

problemen. 

 

Buitenwereld 

 

Leernetwerk 

 

Kerngroep 

Casushouders 
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Het kennisproduct: een verdere uitwerking van de opbrengst van een of meer bij-

eenkomsten. Dit was ook een belang van ISIS/Q5, de organisatie die de leernetwerken 

mee financierde. ISIS/Q5 had immers een brede doelgroep te bedienen en wilde daar-

om graag de reflecties van de schoolleiders in een overdraagbare vorm aanbieden aan 

collega-schoolleiders en andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld in de vorm van een bro-

chure, artikel of een beschrijving van een aanpak. Uit de verschillende netwerken 

kwamen ook workshops voort en zelfs een conferentie over moreel leiderschap, vormen 

van interactieve overdracht. 

9.3.2 Observatie 

Van eind 2002 tot de zomer van 2004 is een groep van achttien schoolleiders uit 

het voortgezet onderwijs op initiatief van ISIS/Q5 in totaal twaalf keer bijeen geweest 

om met en van elkaar te leren over leidinggeven aan een schoolorganisatie. Het ging 

niet om een training met een vooraf bepaald programma, maar om een open leertra-

ject, dat gaandeweg werd ingevuld door de deelnemers zelf (zie bijlage 3). Het leernet-

werk is geëvalueerd en besproken in Meso Magazine (Coenders, Van Luin & Pit, 

2004). 

In hoeverre heeft de toekomst een rol gespeeld? 

De start van een leernetwerk is niet alleen voor de facilitator, maar zeker ook voor de 

deelnemers een zoekproces. In het leernetwerk staan problemen en vragen met betrek-

king tot de schoolorganisatie centraal. Daarbij gaat het om leiding geven aan verande-

ringsprocessen en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Uit de inventarisatie van 

problemen en vragen blijkt dat de deelnemende scholen met herkenbare en vergelijk-

bare vragen worstelen en alle deelnemende schoolleiders zoeken naar aanpakken én 

inspiratie om concrete stappen te kunnen zetten. Eén van de schoolleiders zei achteraf 

daarover:‘Onze school was als organisatie volop in beweging en op zoek naar mogelijk-

heden in de organisatie om de medewerkers meer te betrekken bij het werk. De school 

wilde ideeën opdoen voor professionalisering in de school.’  

Gedurende de tijd dat het netwerk bestaat, vormt de intrigerende vraag een belang-

rijk aangrijpingspunt voor het gezamenlijk proces van reflecteren en betekenis geven. 

De perspectieven en concrete contexten waarover met elkaar wordt gesproken kunnen 

daarbij zeer variëren. Wat in zijn algemeenheid optreedt is dat gaandeweg de eigen 

context een wat bescheidener plaats krijgt zodat met meer open vizier gekeken kan 

worden naar ontwikkelingen in andere scholen. De betekenis van de eigen rol en later 

van de eigen persoonlijkheid speelt vanaf het begin mee, maar komt steeds nadrukke-

lijker naar voren: ‘Gaandeweg het netwerk verschoof het accent van de school naar 

mijn functie en kwam uiteindelijk mijn persoonlijke ontwikkeling meer centraal te 

staan.’ 
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In het leernetwerk zijn boeken met elkaar gelezen en besproken, ook zijn experts 

uitgenodigd voor bevraging22. Boeken en experts fungeren als inspiratiebronnen. Het 

leernetwerk draagt bij door de vertaalslag naar de eigen context te maken. Juist die mix 

van mensen, waarin sommigen weglopen met een bepaalde theorie en anderen erg 

kritisch blijken, zorgt voor een natuurlijke spanning die productief uitwerkt als het 

recht op de eigen mening erkend en gewaardeerd wordt. 

Indruk:  

De toekomst in de vorm van aandacht voor schoolontwikkeling, heeft in het leer-

netwerk op een persoonlijke manier doorgewerkt voor de deelnemende schoolleiders. 

Zij ervaren ieder op een eigen manier het belang van leiderschap in het tot stand bren-

gen van de gewenste onderwijsontwikkeling. Door het leernetwerk krijgen deelnemen-

de schoolleiders veel scherper in beeld wat hen te doen staat in hun school. 

Hoe was de leeromgeving ingericht? 

Leren in het netwerk wordt als krachtig beleefd, maar is ook ongrijpbaar. Dat is wat 

deelnemers teruggeven. De kracht schuilt vooral in het creëren van een ‘gelijkwaardig 

communicatieplatform’ met mensen die zich willen ontwikkelen en een vergelijkbare 

achtergrond (qua functie en verantwoordelijkheid in de school) delen. Een leernetwerk 

is geen vervanging van een managementopleiding of -training. Het wordt als aanvul-

lend ervaren. De belangrijkste verschillen met een opleiding/training zijn: 

Tabel 9.1 Verschillen tussen opleiding en leernetwerk 

opleiding/training leernetwerk 

gericht op het leren van managementvaar-
digheden 

gericht op het proces van betekenisgeving 

gebaseerd op (organisatie)modellen en 
een veralgemeniseerde praktijk 

eigen praktijk zoveel mogelijk vertrekpunt, 
modellen als inspiratiebron 

klas met volwassenen: verwerven van ken-
nis en vaardigheden. Trainer bepaalt in 
hoge mate het programma op basis van 

‘bewezen’ kennis 

kenniswerkgemeenschap: samen ontwik-
kelen van steeds nieuwe vragen en daar-
mee aan de slag gaan in verschillende 

werkvormen  

Een leernetwerk ontstaat niet vanzelf en is ook niet af te dwingen. Er is in een leer-

netwerk ook geen sprake van een werksituatie, eerder van vrije ruimte dichtbij het 

werk. Vrije ruimte waar gesproken wordt over belangrijke problemen in de betreffende 

scholen. De leeragenda fungeert als hulpmiddel en krijgt gaandeweg meer diepgang: 

eerst op organisatieniveau (welk type leiderschap is nodig?), dan de rol van schoolleider 

(welke rollen passen daarbij?), om door te pakken op de persoonlijke implicaties (welke 

 
22 In dit leernetwerk zijn Prof. Léon de Caluwé en Prof. Dolf van den Berg als expert bevraagd. 
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waarden of gedragspatronen vragen aandacht?). De motivatie van deelnemers speelt op 

al deze niveaus en varieert gedurende de looptijd. 

Indruk: 

De inrichting van het leernetwerk gebeurt aan de hand van concrete vragen van 

deelnemers die betrekking hebben op hun eigen schoolorganisatie. De intrigerende 

vraag is te beschouwen als een vorm van overeenstemming over de globale koers. Van-

wege de centrale positie van de intrigerende vraag, is het leren vooral te zien als een 

proces van betekenis geven. Van een leernetwerk gaat bovendien een cumulatieve wer-

king uit doordat steeds probleemstellingen en theorieën met elkaar verbonden worden 

en de reflectie verfijnen. Het toepassen van uiteenlopende werkvormen toegepast zorgt 

voor een rijk geschakeerd leerproces. Er wordt gewerkt aan concepten van onderwijs-

ontwikkeling waarbij uiteenlopende ideeën van buitenaf worden ‘verbouwd’ tot iets 

bruikbaars. Binnen het leernetwerk is er met elkaar gesproken over wat goed deelne-

merschap is en hoe met elkaar om te gaan. Daar zijn afspraken over gemaakt en de 

leeragenda fungeerde bij elke bijeenkomst als een middel om afstemming te bereiken 

over de volgende bijeenkomst. De indruk is dat alle leeroriëntaties in het netwerk zijn 

terug te vinden, maar niet systematisch zijn uitgewerkt. 

Welke vormen van waardering en terugkoppeling vallen op?  

Deelnemers ervaren een leernetwerk als heel krachtig voor hun eigen leren. Dat 

spreekt uit de evaluatie van dit leernetwerk. Duidelijk is geworden dat een leernetwerk 

zich ontwikkelt tot een krachtige leeromgeving als de uiteenlopende motieven om deel 

te nemen een plaats krijgen en mensen kunnen insteken ‘op hun niveau’. Leren in een 

netwerk impliceert geen waarheidsvinding, het zijn eerder uitnodigingen om stand-

punten te verlaten en andere posities in te nemen. Het ‘overschrijden van de drempel’, 

zoals een van de deelnemers dat uitdrukt, gebeurt weliswaar niet door iedereen gelijk-

tijdig, maar in een leernetwerk wordt wel de discipline ontwikkeld om elkaar zoveel 

mogelijk daarin mee te nemen.  

Binnen de motieven van waaruit mensen deelnemen, doen zich ontwikkelingen 

voor, bijvoorbeeld van het vinden van antwoorden (zekerheid zoeken) naar het stellen 

van vragen (onzekerheid aandurven). Door verschillende vormen van participatie toe te 

laten is het mogelijk dat mensen op een bepaald moment actiever worden en hun eigen 

ontwikkeling inbrengen om vervolgens weer een stapje terug doen. Dit op- en afgaan 

van mensen die het podium opeisen geeft een natuurlijke beweging die voor de facilite-

ring uiterst interessant is. Mensen manifesteren zich namelijk om verschillende rede-

nen. De een vindt dat er niet scherp genoeg nagedacht en uitgewisseld wordt, de ander 

vraagt aandacht voor een maatschappelijk vraagstuk. Sommigen stellen hun eigen 

deelnemerschap ter discussie, anderen willen graag een artikel schrijven of een work-

shop ontwikkelen. 
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De dynamiek in de participatie is gebaat bij vrije ruimte, maar er is meer nodig. Het 

gaat om een gevoelde en gedeelde verantwoordelijkheid voor het eigen leertraject en het 

verloop daarvan tijdens bijeenkomsten. In het begin is er wellicht sprake van een zeke-

re overwaardering van boekenkennis en van de experts. Gaandeweg komen de mogelij-

ke bijdragen van de deelnemers veel centraler te staan en het vertrouwen ontstaat dat 

deelnemers vanuit een kritische en lerende houding een veel scherper programma 

voortbrengen. Daarmee verdwijnen de externe inspiratiebronnen niet, maar worden ze 

actiever verwerkt. De facilitering krijgt het karakter van benoemen van onrust, uitnodi-

gen tot actie en het helpen van deelnemers zich te manifesteren in het netwerk om 

daarmee de gewenste invloed uit te oefenen.  

Indruk:  

De waarderende houding in deze casus bestond erin de persoonlijke motieven te 

erkennen van de deelnemers. Iedereen had recht op z’n eigen leervraag. De dynamiek 

van het leernetwerk schept de voorwaarden en de context waarin deze motieven gaan 

veranderen. In het netwerk is het leren sterker en scherper geworden naarmate de 

eigen verantwoordelijkheid en het eigenaarschap ten aanzien van het leren toenemen. 

Verantwoordelijkheid, eigenaarschap en een toenemend vertrouwen fungeren als een 

vorm van directe feedback waarmee deelnemers geholpen zijn en verder komen met 

hun vraag en daarmee ook verder komen met problemen in hun eigen school. Het 

boeiende is dat deelnemers elkaar meenemen in het veranderen van opvattingen die 

uiteindelijk leiden tot andere ideeën over schoolontwikkeling. 

In hoeverre was er sprake van collectief leren? 

Deelnemen aan het leernetwerk vormt voor veel deelnemers als zodanig geen span-

ningsveld. Hét spanningsveld ervaren schoolleiders in hun dagelijkse schoolpraktijk. 

Door deelname aan het leernetwerk brengen ze als het ware dat spanningsveld mee. 

Dat is ook waar ze het met collega’s over willen hebben, al geven sommige schoollei-

ders aan met meer neutralere en algemenere thema’s te willen starten. Al snel wordt 

echter duidelijk dat gesprekken over de theorie geen spannende bijeenkomsten opleve-

ren. Het wordt pas echt spannend als ze op eigen vooronderstellingen stuiten doordat 

collega’s daarop doorvragen. De theorie kan daarin wel helpen om goede vragen te 

stellen. 

De intrigerende vraag is te beschouwen als een spannende formulering omdat ze de 

centrale dilemma’s van de schoolleider verwoordt. Een dilemma kan dan gezien wor-

den als het persoonlijke keuzeproces. Als je als schoolleider enerzijds wilt uitgaan van 

professionele autonomie van docenten bijvoorbeeld, maar ook wilt kunnen sturen op 

de profilering van de school als geheel, hoe kom je dan tot goede afwegingen? Grijp je 

in een bepaalde situatie in of niet? Initieer je een bepaalde gewenste ontwikkeling of 

wacht je op de eerste tekenen dat het van onderop ontstaat? 
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Door concrete situaties van schoolleiders als uitgangspunt voor leren te nemen, gaat 

het netwerk niet ‘loszingen’ van de dagelijkse praktijk, hoe een hoge vlucht de bespie-

gelingen soms ook nemen. Een simpele interventie in vraagvorm is daarbij vaak vol-

doende gebleken. Wat voor nieuwe inzichten geeft dit ten aanzien van onze 

intrigerende vraag? Welke nieuwe vragen komen op? De intrigerende vraag fungeert 

aldus als een soort van zwaartepunt waardoor het leernetwerk in de dilemma’s van de 

schoolleiders verankerd blijft. 

Indruk: 

De indruk bestaat dat in een netwerk dat tot leren komt, deelnemers elkaar gaan 

helpen bij het verkennen van urgente en complexe vraagstukken. Door het leren te 

verdiepen, ontstaat er een steeds sterkere behoefte om echte vraagstukken beet te pak-

ken en daarop door te vragen. Vanuit de intrigerende vraag komt een inhoudelijk en op 

de praktijk gericht zoekproces op gang. Diezelfde vraag werkt echter op haar beurt als 

centrifugale kracht en nodigt uit inzichten te expliciteren en te verbinden. Er wordt op 

elkaar doorgevraagd tot een wederzijdse tevredenheid ontstaat over de uitkomsten 

daarvan. Een leernetwerk zorgt zo zelf voor het vinden van een goede balans tussen 

verkennen en terugbrengen, kennis uitwisselen en kennis expliciteren. 

9.3.3 Voorlopig oordeel 

De vier ontwerpprincipes zijn terug te vinden in het leernetwerk van schoolleiders. 

De kerngroep is een uitingsvorm van co-design. De kerngroepleden dragen direct bij 

aan de facilitering. Het initiële concentrische model (figuur 9.1) is te verbinden met het 

model van de ontwikkelingsruimte. De betrokkenheid van de kerngroep moedigt de 

overige deelnemers aan een actieve leerhouding aan te nemen waardoor mensen beur-

telings initiatief nemen om het leerproces te beïnvloeden. Die initiatieven zijn heel 

uiteenlopend, maar komen altijd voort uit een persoonlijke behoefte het eigen leren 

vorm te geven en daarmee ook dat van anderen. 

Facilitering krijgt meer substantie door de leeragenda die helpt de leerbehoeften, de 

gewenste koers en de niveaus waarop leren plaatsvindt, in kaart te brengen, losse eind-

jes bij elkaar te houden en thema’s en vragen te verbinden. De leeragenda is een mid-

del om een ogenschijnlijk losse verzameling ideeën en activiteiten tot een leertraject in 

de ontwikkelingsruimte om te vormen. Het biedt deelnemers een houvast om het leren 

te volgen en te beïnvloeden. De leeragenda zou daarmee een medium kunnen zijn om 

de zes leeroriëntaties in balans te houden en de eerder aangeduide doorstroming van 

energie door de zes subruimtes te bevorderen. Onderstaande figuur (9.2) geeft op basis 

van figuur 7.12 een doorkijk hoe dit samenspel van krachten in dit leernetwerk eruit 

ziet. 
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Figuur 9.2 De leeragenda als medium voor de zes leeroriëntaties 

Het geheel vertrekt vanuit een intrigerende vraag die de kerndilemma’s van de 

deelnemers bevat. Een dergelijke vraag verbindt het leernetwerk met zijn omgeving. 

Leiderschapsontwikkeling in een leernetwerk is ook meteen doen waar je eigen school 

van kan profiteren. Je leert om je persoonlijke leervragen in te brengen, achterliggende 

waarden ter discussie te stellen en collega’s te bevragen in plaats van goedbedoelde 

adviezen te geven. Als dit proces slaagt, ontstaat een leervriendschappelijke cultuur die 

zich kenmerkt door authentieke betrokkenheid en wederzijdse inzet voor elkaars ont-

wikkeling. Het maakt een leernetwerk tot een vrije ruimte en tot bron voor verandering 

in de eigen organisatie. 

9.4 Een praktijkprogramma in de ruimtelijke ordening 

9.4.1 Achtergrond 

De ruimtelijke ordening in Nederland is een terrein waarover heftig wordt gedebat-

teerd. Nederland heeft een reputatie waar het gaat om het plannen van de ruimte op de 

centimeter. Weinig wordt aan het toeval overgelaten. Dat lijkt ook niet anders te kun-

nen, want de druk op de ruimte is enorm. Meer woningen, bedrijventerreinen en we-

gen, maar ook meer plaatsen voor ontspanning en rust zorgen voor een waar gevecht 

om de ruimte in Nederland. Het probleem blijft niet beperkt tot het gebrek aan vierkan-

te meters. Er is een kwaliteitsprobleem dat meer zorgen baart. De ruimtelijke planning 

en daarmee samenhangende nota’s, plannen, procedures en verordeningen hebben 

niet kunnen voorkomen dat Nederland is ‘verrommeld’. Rijen met uniforme bedrijfs-

gebouwen langs de snelweg en Vinex-locaties in het landelijk gebied zijn veel Neder-

landers een doorn in het oog. 
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Anders omgaan met de schaarse ruimte in Nederland vraagt om andere praktijken 

van handelen. Daarmee was de start van een expertisenetwerk en innovatieprogramma 

geboren. Vanaf 2000 heeft Habiforum onder de noemer ‘Meervoudig ruimtegebruik’ 

en later ‘Vernieuwend ruimtegebruik’ geprobeerd op tal van manieren die nieuwe prak-

tijken dichterbij te brengen. Naast wetenschappelijk onderzoek, is er een omvangrijk 

praktijkprogramma opgetuigd waarin experimentele projecten werden ondersteund, 

proeftuinen gestart en communities of practice (CoP’s) gefaciliteerd. In deze flanke-

rende casus ligt de nadruk op de CoP’s. 

Vanaf het begin was helder dat een praktijkprogramma niet valt op te leggen, maar 

met de praktijk samen ontwikkeld moet worden. Onderstaande tabel (9.2) geeft een 

overzicht van de uitgangspunten van waaruit de initiatieven op het gebied van commu-

nities of practice zijn vormgegeven. Daarbij is een onderscheid te maken wat betreft de 

inhoudelijke doelen, het karakter van de leerprocessen en de positie van de CoP’s in het 

werkveld. 

Tabel 9.2 Gemeenschappelijke kenmerken Habiforum CoP’s (Bron: Van Luin en Ver-

kade, 2003) 

Inhoud: complexe ruimtelijke vraagstukken 

� vraaggestuurd, praktijkgericht en resultaatgericht 

� gericht op de realisatie van inhoudelijke en procesmatige doorbraken: aanzetten tot 
vernieuwend handelen. 

Proces: kenniscreatie en leren 

� inbreng van zowel formele als informele kennis 

� inbreng van overeenstemmende en conflicterende belangen 

� maximaliseren van cultuurverschillen 

� inbreng van mix van macht en kennis met real-life spelers 

� al doende leren: doen én denken / actief én reflectief 

� specifiek én generiek: ontwikkelen van vernieuwende ruimtelijke concepten en pro-
cessen én gezamenlijke competenties 

Positie: excentrisch 

� gescheiden én verbonden: veelvuldig schakelen tussen binnen en buiten 

� ‘ontsnappen’ aan de vanzelfsprekendheid van onderhandelen 

� andere context én ander spel: ‘vrijplaats’ voor openheid en creëren van gezamenlijke 
identiteit 

� krachtige werk- én leeromgeving  

Gedurende de looptijd van het praktijkprogramma is vanuit Habiforum, met men-

sen die een actieve rol in het netwerk spelen (projectleiders, trekkers van proeftuinen, 

facilitators) geprobeerd de aanpak rond kennis delen en leren in communities of prac-

tice verder door te ontwikkelen. Dat heeft onder andere geleid tot een inspiratieboek 
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gericht op professionals in het veld van de ruimtelijke ordening om zich te oriënteren 

op ‘communities of practice’ en er zelf mee aan de slag te gaan in de praktijk (Bood en 

Coenders, 2004). Met de omslag in 2005 is het Habiforum-programma op vernieu-

wend ruimtegebruik gericht en is meer nadruk komen te liggen op de ontwikkeling van 

gebiedsontwikkeling, als een nieuwe praktijk binnen de ruimtelijke ordening.  

9.4.2 Observatie 

Vanuit het praktijkprogramma van Habiforum wordt in de tweede helft van 2000 

gestart met het inrichten van communities of practice. Een groot aantal adviesbureaus, 

kennis- en onderzoeksinstituten, bouwbedrijven, architecten en ontwerpers, alle actief 

in de ruimtelijke ordening, is uitgenodigd om in creatieve concurrentie verrassende 

consortia te vormen als kern en aanjager van CoP’s. Een half jaar later gaan er tien 

CoP’s van start. Habiforum draagt bij aan alle CoP’s op basis van co-financiering. De 

CoP’s hebben uiteenlopende thema’s zoals: woonwijken in de toekomstige vitale stad, 

landelijk gebied en meervoudig watergebruik. In 2002 zijn alle CoP’s uitgenodigd om 

zich te presenteren voor een onafhankelijke beoordelingscommissie. Op basis daarvan 

is de financiële bijdrage aan twee CoP’s stopgezet. De overige CoP’s krijgen co-

financiering tot het einde van 2003. 

Rond 2005 krijgt Habiforum een andere inhoudelijke invulling. Het accent komt te 

liggen op gebiedsontwikkeling, een nieuwe planologische praktijk. De aandacht voor 

communities of practice blijft, maar de vorming ervan wordt veel meer bottom-up ge-

stuurd. Er wordt geen brede uitnodiging meer gedaan met het verzoek tot het vormen 

van consortia. Ook worden er geen algemene thema’s meer benoemd. Partijen met 

goede ideeën blijven echter welkom. Met die partijen wordt een serieuze dialoog aan-

gegaan die in meerdere gevallen leidt tot succesvolle leernetwerken van professionals. 

In hoeverre heeft de toekomst een rol gespeeld? 

Het concept community of practice heeft om toevallige redenen een centrale plaats 

in het praktijkprogramma van Habiforum ingenomen. Een van de trekkers van het 

praktijkprogramma leest kort voor de afronding van het plan van aanpak een artikel van 

Peter Senge waarin het begrip werd aangereikt als aanlokkelijk perspectief. “Why do we 

view our organizations as rigid hierarchies rather as communities of practice?’ Wat 

intuïtief werd voorvoeld, kreeg plotseling een naam. Hier was duidelijk sprake van een 

sensitizing concept. Het plan werd in allerijl grondig omgewerkt en de vorming van 

communities of practice kreeg een prominente rol daarin. 

Bij het vormen van de CoP’s spelen een aantal criteria een rol, waarvan de volgende 

twee centraal staan: 

• De CoP pakt een urgent probleem op waar ook anderen mee worstelen. 

• De oplossingen (waaraan gewerkt gaat worden) leveren marktvoordeel op. 
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Door deze criteria krijgen de CoP’s in de vormingsfase een sterk oplossingsgericht 

karakter. Echter, de oplossingen hoeven niet af te zijn, ze worden beoordeeld op hun 

vernieuwende karakter. Gaandeweg komt het inzicht tot stand dat meervoudig en ver-

nieuwend ruimtegebruik het vernieuwen van het systeem (van ruimtelijke ordening) 

behoeft. De bedachte oplossingen vervullen dan de rol van reflectie-instrumenten. Er 

wordt gereflecteerd over wat er voor nodig is om een bepaalde oplossing daadwerkelijk 

tot standaardpraktijk te laten worden. In deze reflecties valt op dat de cultuur en de 

‘mores’ binnen de ruimtelijke ordening zelf hindernis kunnen zijn, evenals de wet- en 

regelgeving. 

Indruk:  

De oplossingsgerichte focus van het praktijkprogramma draagt ertoe bij dat de 

proeftuinen en de CoP’s gericht zijn op concrete ruimtelijke vernieuwingen. Ze vervul-

len als het ware de rol van het demonstreren van nieuwe mogelijkheden. De creaties 

van meervoudig ruimtegebruik die door de proeftuinen en CoP’s worden voortgebracht 

zijn zelf weer vertrekpunt geworden voor reflectieprocessen. Daarmee hebben de CoP’s 

ook bijgedragen aan het articuleren wat er aan het systeem (van ruimtelijke ordening) 

schort en moet veranderen om vernieuwende vormen van ruimtegebruik te realiseren. 

Hoe was de leeromgeving ingericht? 

Het gaat in deze observatie niet zozeer om de vraag waarom mensen deelnemen 

aan het praktijkprogramma, maar wat hun deelname productief maakt. Het samen-

brengen van mensen in ongebruikelijke settings, in creatieve concurrentie, heeft als 

vanzelfsprekend een zeker effect. Maar de duur en herhaalbaarheid van dat effect is 

beperkt. Een van de associés van Habiforum verwoordt het als volgt: “Wederzijdse aan-

trekkelijkheid is wezenlijk om een energiek proces te krijgen. Deelnemers die hun 

belangen niet kunnen terugvinden en andere deelnemers niet interessant genoeg vin-

den, blijven weg.” De CoP’s ondervinden al snel dat een ongebruikelijke setting om 

permanent onderhoud vraagt. 

Op de eerste plaats is het hoog houden van een ideaal cruciaal om de ontwikkeling 

richting te geven. Op het gebied van de ruimtelijke ordening gaat het dan uiteindelijk 

om ruimtelijke kwaliteit die zich vertaalt in plankwaliteit oftewel een goed plan. Het 

‘hoog houden van kwaliteit’ is een belangrijk proceselement. Het is dus niet alleen aan 

de orde op de dimensie ‘finaliteit’, maar juist ook op de andere drie dimensies van de 

ontwikkelingsruimte. De ‘kwaliteit’ van de betrokkenheid van de deelnemers, de kwali-

teit van de reflectie en de kwaliteit van de onderlinge afstemming, zorgen tezamen voor 

het bereiken van een kwalitatief goed resultaat. 

Een tweede punt betreft de functie van urgentie. Urgentie vertaalt zich naar een 

ambitie, maar belangrijker is de verbinding met een gebied. Het gaat hier om gevoelde 

urgentie in een regio of stadswijk. Er is meer nodig dan een visie om tot een mooie 
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inrichting van een gebied of stadswijk te komen. Urgentie doet zich van onderop en 

van bovenaf voelen. Een gebied kan bijvoorbeeld van bovenaf een waterbergingsfunctie 

toegewezen krijgen en van onderop voelen de boeren de noodzaak om hun bedrijfsvoe-

ring te veranderen teneinde te overleven. Juist het verbinden van die urgenties levert 

nieuwe ruimtelijke concepten op, zoals terpen in de Overdiepse polder (Noord-

Brabant), en de wil om er samen voor te gaan. 

Daarbij aansluitend een derde en laatste punt: er is ‘strijdlust’ nodig om de door-

braken te bewerkstelligen die nodig zijn om het ideaal te bereiken. Een kwalitatief 

hoogwaardig proces loopt nou eenmaal een hoger risico. De kwaliteit van het proces 

komt op het conto van de deelnemers. Als daar de klad in komt, holt het achteruit. Een 

werkzame remedie lijkt erin te bestaan de procesbegeleiding zo in te richten dat het 

procesvermogen in de groep wordt versterkt. Periodieke reflecties op het eigen proces 

worden door deelnemers gewaardeerd omdat ze inzicht geven in de positie van andere 

partijen en mogelijkheden aanreiken om anders met elkaar samen te werken. 

Indruk:  

De CoP’s zijn gevormd vanuit de conditie van creatieve concurrentie. In veel geval-

len is dat een goede aanjager gebleken. Het schept de voorwaarde voor wederzijdse 

aantrekkelijkheid. De inrichting van de leeromgeving en processen van samenwerken 

kunnen echter niet op hun beloop worden gelaten. De afbreukrisico’s zijn groot. Als 

deelnemers eenmaal wegblijven, blijven ze in de regel weg. Procesbegeleiding is altijd 

welkom. Door die begeleiding in te richten als een reflecteren op het eigen proces, 

wordt het ‘hoog houden’ van de kwaliteit gerealiseerd, hetgeen de belangrijkste drijf-

veer voor professionals is om de community of practice tot een succes te maken en 

daarmee de wederzijdse aantrekkelijkheid zelf op peil te houden. 

Welke vormen van waardering en terugkoppeling vallen op?  

Het begrip co-creatie is in het praktijkprogramma centraal komen te staan. Een be-

langrijk leerpunt dat naar voren kwam in evaluaties betreft het kunnen uitstellen van dé 

visie of hét plan. Dat uitstel is bedoeld om ruimte te maken voor de vrije gedachten-

vorming en tegelijk het gezamenlijk hoog houden van een ruimtelijke ambitie. Dat lukt 

alleen met mensen die vertrouwen op elkaar en op een goede afloop. Daarbij doet zich 

iets merkwaardigs voor. Mensen gaan elkaar aanspreken en bevragen op die ambitie én 

de gezamenlijkheid. In CoP’s die door deelnemers positief worden beoordeeld, vindt 

een levendige uitwisseling van praktische kennis plaats en dat leidt tot een maakproces 

van nieuwe kennis in de vorm gezamenlijke beelden en modellen. 

De CoP als werkvorm was spannend te noemen omdat er veelal in ongebruikelijke 

configuraties werd samengewerkt en kennis werd gedeeld. Ambtenaren van gemeenten 

en projectontwikkelaars zaten op tal van plaatsen voor het eerst op een andere wijze aan 

tafel. Niet vanuit een geconditioneerde vijandigheid ten opzichte van elkaar, maar al 
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onderzoekend omgaande met elkaars belangen. Partijen begonnen met hun traditione-

le rol te spelen. Adviseurs met een technische invalshoek werden zich bewust van de 

processen waar ze onderdeel van uitmaakten. Bestuurders leerden dat alleen de rand-

voorwaarden scheppen niet voldoende is om vernieuwend ruimtegebruik in hun stad te 

realiseren. De aansturing vanuit Habiforum is vooral gericht geweest op het bewaken 

van de eerder genoemde criteria en het goed besteden van de middelen, maar de initia-

tiefnemers en deelnemers worden tevens gestimuleerd vormen van zelfevaluatie te 

verzorgen om de opbrengsten van de CoP actief uit te dragen.  

Indruk:  

Het praktijkprogramma van Habiforum stuurt op het tot stand komen van onge-

bruikelijke consortia van organisaties. Dergelijke settings dragen bij tot een uitwisse-

ling van belangen en opvattingen. Vanzelfsprekendheden komen daardoor ter discussie 

te staan, er ontstaat ruimte voor meer waardering van elkaars standpunten. Als er van-

uit die ruimte samen aan vraagstukken wordt gewerkt, ontstaat er meer vertrouwen. In 

een dergelijke atmosfeer kan men elkaar aanspreken op bijvoorbeeld eerdere standpun-

ten of opvattingen. CoP’s schakelen tevens buitenstanders in voor een kritische reflec-

tie. 

In hoeverre was er sprake van collectief leren? 

Binnen het praktijkprogramma van Habiforum hebben heel uiteenlopende activitei-

ten plaatsgevonden. Communities of practice werden daarbij gezien als verbindende 

schakels tussen uiteenlopende projecten en proeftuinen. Het streefdoel van Habiforum 

is om een expertisenetwerk te vormen in de wereld van de ruimtelijke ordening waar 

meervoudig en vernieuwend ruimtegebruik centraal staan. Communities of practice 

worden beschouwd als sociale knooppunten in dat expertisenetwerk. In die communi-

ties of practice zijn collectieve leerprocessen op gang gekomen. De opbrengsten daar-

van zijn door middel van publicaties en landelijke conferenties gedeeld. Daarmee is ook 

geprobeerd het expertisenetwerk als geheel te laten leren en de cultuur van de ruimte-

lijke ordening te beïnvloeden. Daarin staat het Habiforum expertisenetwerk overigens 

niet op zichzelf. Het gegeven dat Habiforum door vijf ministeries en tientallen private 

ondernemingen wordt gefinancierd drukt een gedeeld belang uit om de ruimtelijke 

ordening te veranderen. 

Het spanningsveld voor directbetrokkenen wordt niet zozeer door de inhoud gege-

nereerd (de opgave om tot vernieuwend ruimtegebruik te komen), maar door het pro-

ces en met name de sociale interactie. Sociale investeringen renderen niet meteen en 

CoP’s vragen van mensen een extra inspanning die zich pas later uitbetaalt. Dat maakte 

dat er naar het einde toe sterker is gestuurd op de koppeling tussen de CoP’s en concre-

te projecten of proeftuinen. De indruk is ontstaan dat de CoP’s min of meer vrijplaat-
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sen zijn voor ‘bevlogen mensen’ en dat er onvoldoende doorwerking naar de concrete 

praktijk plaatsvindt. 

Indruk:  

Het Habiforum praktijkprogramma is opgezet om leren in de sector van de ruimte-

lijke ordening te bevorderen. Naast projecten en proeftuinen zijn er CoP’s gefinancierd 

die vanuit het veld door initiatiefnemers zelf worden opgezet. Binnen gestelde kaders 

organiseren die CoP’s hun eigen traject van kennisuitwisseling en regelen daarbij ook 

de benodigde facilitering. Een compacte actieve groep, later ook ondernemende groep 

genoemd, blijkt een belangrijke drager te zijn van CoP. De ondernemende groep be-

paalt de richting van de CoP en voelt zich verantwoordelijk voor het delen van de ont-

wikkelde inzichten met andere collega’s in de sector.  

9.4.3 Voorlopig oordeel 

Het praktijkprogramma van Habiforum laat zien dat ruimte geven aan professio-

nals tot verrassende uitkomsten leidt. Er zijn ondernemende groepen ontstaan die met 

elkaar hebben doorgepakt en langere tijd een creatief en lerend proces op gang wisten 

te houden. Op basis van de successen én de missers, is uiteenlopende ervaringskennis 

geëxpliciteerd. Die verzamelde kennis is voor de facilitering van dergelijke processen 

zeker interessant en is ook te koppelen aan het model van de ontwikkelingsruimte en 

de vier ontwerpprincipes (zie figuur 9.3). Wat deze flankerende casus verder interes-

sant maakt is de inbedding van CoP’s in een expertisenetwerk dat beoogt een sector te 

beïnvloeden. Daarvoor zijn overigens niet alleen CoP’s geïnitieerd, maar ook projecten 

en proeftuinen. Het zijn de verschillende werkvormen waarmee getracht is het experti-

senetwerk tot een soort van lerend systeem te maken. 

De ondernemende groepen zijn in staat om een aantrekkelijke leeromgeving te cre-

eren voor zichzelf en een bredere kring van perifere deelnemers te interesseren. Het 

lijkt of de ontwikkelingsruimte de ontmoetingsplaats is waar actieve initiatiefnemers en 

betrokken, soms minder ondernemende, collega’s elkaar weten te vinden en productief 

kunnen zijn. Dat gebeurt vooral op het moment dat ruimtelijke inrichting niet alleen 

als ontwerpvraagstuk wordt gedefinieerd, maar als ontwikkelvraag waar ook organisa-

tievraagstukken en werkmethoden ter discussie staan. Dan komt een proces van bete-

kenisgeving op gang over de ruimtelijke opgave in relatie tot de sector. Ruimtelijke 

ontwerpen worden dan middelen om scherper over die opgave en de sector in gesprek 

te gaan, wat weer leidt tot betere ontwerpen. 
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Figuur 9.3. De ondernemende groep en de ontwikkelingsruimte 

Het model van de ontwikkelingsruimte biedt aanknopingspunten om die onderne-

mende groepen te ondersteunen. Ook de koppeling met projecten en proeftuinen blijkt 

daarbij vruchtbaar. De opbrengsten van de CoP krijgen dan betekenis in de eigen werk-

situatie, een project of gebied. In bovenstaande figuur is niet het idee of vernieuwend 

concept de spreekwoordelijke steen in de vijver, maar de ondernemende groep. Een 

compact gezelschap van actieve professionals vormt de kern van een sociale beweging 

die anderen erbij betrekt en meeneemt in een gezamenlijk reflectie-, afstemmings- en 

ontwerpproces. De olievlekwerking verloopt niet via expliciete kennisoverdracht, maar 

via een doorgaand en sociaal leerproces waarbij nieuwkomers worden toegelaten. Dat 

leidt uiteindelijk tot vernieuwende vormen van ruimtegebruik waarvan velen zich eige-

naar kunnen noemen. 

9.5 Weeffouten in de ontwikkelingsruimte: quick scan 

Bij de bespreking van het model van de ontwikkelingsruimte is aangegeven dat de 

relatie tussen ruimte en leren een dynamische en activerende relatie is waarin mensen 

worden uitgenodigd om mee de ruimte te creëren die het mogelijk maakt ontwikke-

lingsgericht te werken. In deze paragraaf wordt het model gebruikt om te bekijken wat 

er gebeurt als één of meer dimensies uit balans zijn. Dergelijke vormen van disbalans 

worden aangeduid als weeffouten die niet onherstelbaar zijn, maar toch meer vergen 

dan een ‘quick fix’. 

Deze paragraaf is een vorm van deductief doordenken van het model. De benoemde 

weeffouten zijn vergelijkbaar met systeemarchetypen (Senge, 1990). Een systeemarche-

type is een ‘klassiek verhaal’ in het systeemdenken, een vaak voorkomend patroon of 

structuur die terugkerend optreedt in verschillende contexten. Weeffouten zijn sociale 

archetypen en komen ook regelmatig voor. Ze worden net als systeemarchetypen niet 

Synchroniciteit 

Reflexiviteit 

Regulativiteit 

Finaliteit 

Ontwikkelingsruimte 

Ondernemende groep 
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altijd opgemerkt en onderkend. Ze vergen evenals systeemarchetypen een fundamente-

le interventie op een dieperliggend of meer omvattend niveau, bijvoorbeeld op de cul-

tuur in een organisatie of de competentieontwikkeling. Er worden vijf weeffouten 

onderscheiden.  

Tabel 9.3 Overzicht weeffouten in de ontwikkelingsruimte 

 Disbalans op dimensie Weeffout 

1 Alle dimensies Geen interne logica 

2 Synchroniciteit Voorbarige concretisering 

3 Reflexiviteit In het luchtledige 

4 Regulativiteit Verstrikt in het eigen proces 

5 Finaliteit Radicaal opportunisme 

Het bespreken van de weeffouten dient in het licht te worden gezien van de doelstel-

ling van dit hoofdstuk, het vinden van antwoorden op de tweede onderzoeksvraag. Een 

weeffout is te beschouwen als een specifieke inkleuring van de ontwikkelingsruimte. 

Een inkleuring die zo specifiek is dat die niet meer productief te maken is en daarmee 

niet bijdraagt aan de wisselwerking tussen betekenis en opbrengst. De vijf vormen 

samen een waaier van weeffouten die bedoeld is om vanuit faciliteringsoogpunt een 

situatie die zich moeilijk laat hanteren te kunnen inschatten. Een waaier die zich leent 

voor verder onderzoek, uitbreiding en aanscherping. Het vermoeden van een weeffout 

kan de aanleiding vormen voor verdere sociale analyse van de betreffende context, het-

geen in veel gevallen gebeurt met de directbetrokkenen zelf. 

Elke weeffout wordt hierna kort getypeerd en visueel gemaakt. Uitgangspunt is het 

model van de ontwikkelingsruimte dat als gestippelde ruit wordt voorgesteld. De kleine 

ruit in relatie tot de gestippelde ruit vormt de visualisatie van de weeffout. De aandui-

ding van een weeffout geeft een indicatie van het verhaal wat erachter schuil gaat. In dit 

stadium van het onderzoek is volstaan met een summiere beschrijving van de weeffou-

ten en mogelijke remedies.  

9.5.1 Weeffout 1. Geen interne logica 

Typering 

Deze ontwikkelingsruimte heeft eigenlijk geen goede basis. De juiste mensen zijn 

niet op de juiste plaats, er is geen duidelijke opdracht of doel, er is geen afspraak, enzo-

voort. Dat is voelbaar in de situatie zelf doordat mensen zich bijvoorbeeld herhaaldelijk 

afvragen waarmee ze bezig zijn. Er is geen duidelijke sturing van bovenaf, maar zelf-

sturing ontbreekt ook. Mensen gaan terugkijken en terugdenken hoe het zo gekomen 
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is om een verbinding te realiseren met de huidige situatie. Deze weeffout past ook op 

werksituaties die maar ‘doorsudderen’ omdat een beslissing uitblijft. 

 

Figuur 9.4 Geen interne logica 

Remedies 

Het aanpakken van deze weeffout kan door het verhelderen van de opdracht en door 

na te gaan of de bezetting in lijn met de ambitie te brengen is. De vraag naar ‘waarom 

zijn wij op aarde’ kan gesteld worden. Ook het bevragen van de betrokkenheid en pas-

sie kan helpen om de weeffout bewust te maken en zich verantwoordelijk te voelen 

voor een fundamentele aanpak. 

9.5.2 Weeffout 2. Voorbarige concretisering 

Typering 

Een ontwikkelingsruimte met een disbalans op de synchroniciteitsdimensie ken-

merkt zich door gehaastheid. Mensen willen te snel tot concrete resultaten komen, 

waardoor alternatieve en conflicterende ideeën niet worden toegelaten. Ook worden er 

geen fouten gemaakt of vermeden en wordt er niet of nauwelijks geleerd van fouten. 

Dit leidt ertoe dat men maakt wat men in begin al voor ogen had. Dat men een veilige 

weg aflegt, tevreden is met het eerste idee. Het uiteindelijke resultaat zal niet of nauwe-

lijks vernieuwend zijn. 

 

Figuur 9.5 Voorbarige concretisering 

Remedies 

Mogelijke verbeteringen kunnen worden bereikt door meer nadruk te leggen op 

kwaliteit en vernieuwing in plaats van op snelle resultaten en kwantiteit. Bijvoorbeeld 

door de buitenwereld naar binnen te halen en op die manier heel directe vormen van 

terugkoppeling te organiseren. Signalen binnen laten komen dat er iets anders van 

mensen wordt verwacht. Tijd vertragen, visualisatietechnieken en andere werkvormen 

introduceren die reflectie stimuleren en het voorstellingsvermogen aanspreken.  
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9.5.3 Weeffout 3. In het luchtledige 

Typering 

Een ontwikkelingsruimte kan los van de realiteit komen te staan als de imaginaire 

kant een eigen leven gaat leiden. De wildste ideeën worden voor mogelijk gehouden en 

er vindt geen terugkoppeling meer plaats naar de oorspronkelijke randvoorwaarden en 

uitgangspunten. Kortom, het wordt niet meer concreet, het gaat ‘los zingen’. Dit ont-

staat als de verbeeldingskracht niet wordt gekanaliseerd of door bepaalde kaders be-

grensd of er wordt niet aan concrete opbrengsten gewerkt. Ideeën hoeven dan niet naar 

uitvoerbare concepten te worden vertaald.  

 

Figuur 9.6 In het luchtledige 

Remedies 

Vanuit sociaal oogpunt is het handig om doeners en regelaars toe te voegen. Dead-

lines stellen waarop concrete producten moeten worden opgeleverd. Interactie met 

buitenstaanders organiseren en daarbij technieken van doorvragen toepassen. 

9.5.4 Weeffout 4. Verstrikt in het eigen proces 

Typering 

In een ontwikkelingsruimte waar men voortdurend bezig is zijn eigen proces te re-

guleren, blijft nauwelijks tijd over om te werken. Er worden vooral nieuwe procedures 

bedacht. Het lijkt op een ‘pseudo community’ of groepsdenken dat druk met zichzelf 

bezig is.  

 

Figuur 9.7 Verstrikt in het eigen proces 
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Remedies 

Passie van mensen naar boven halen. Leiderschap en ondernemendheid versterken 

of toevoegen. Activiteiten organiseren waarbij men vooral praktisch aan de slag gaat. 

Improvisatietechnieken oefenen. 

9.5.5 Weeffout 5. Radicaal opportunisme 

Typering 

Een team waant zich al bij de eindstreep, en permitteert zich een zekere luiheid. 

Het verkeert vooral in dromen en niet zoals bij ‘Voorbarige concretisering’ in resulta-

ten. Er kan wel een fantastisch idee liggen, maar de praktische implicaties worden niet 

doorgedacht.  

 

Figuur 9.8 Radicaal opportunisme 

Remedies 

Betreft het een productteam dan kan het helpen om heldere specificaties en eisen 

mee te geven wat betreft de verwachte resultaten. Visitaties uitvoeren draagt bij aan 

bewustwording wat er nog concreet moet gebeuren in een context. In de context men-

sen zelf nachtmerriescenario’s laten expliciteren. Een andere mogelijke oplossing is om 

in deelteams en subgroepen te werken aan concrete opdrachten. 

9.6 De praktijk van leerarchitectuur 

Bij aanvang van dit hoofdstuk (paragraaf 9.2) is aangegeven dat de tweede onder-

zoeksvraag onder invloed van het onderzoek iets anders is geïnterpreteerd. De hoe-

vraag is tevens een wie-vraag geworden en wie is daarbij als meervoud opgevat. In 

plaats van ‘hoe kan een facilitator…’ is voorgesteld de vraag te laten beginnen met ‘hoe 

kan facilitering…’. Het gaat natuurlijk nog steeds over het benutten en beïnvloeden van 

de relatie tussen ruimte en leren. Vervolgens is aan de hand van twee flankerende ca-

sussen geprobeerd een gevoel te krijgen voor de bruikbaarheid van de ontwerpprinci-

pes in andere contexten dan waarin het onderzoek zich heeft afgespeeld. De 

bruikbaarheid van het model van de ontwikkelingsruimte is in de vorige paragraaf ver-

der beproefd door een aantal weeffouten in die ontwikkelingsruimte te benoemen. Dit 

alles dient gezien te worden in verbinding met het vorige hoofdstuk. Het zijn pogingen 

de contouren van de leerarchitectuur verder aan te scherpen. 
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In deze paragraaf, voorafgaand aan de discussie in het volgende hoofdstuk, wordt 

een beeld geschetst van de praktijk van de leerarchitectuur als een discipline die gericht 

is op het ontwerpen voor leren in werksituaties. De schets gebeurt aan de hand van een 

prototypische rolbeschrijving van de leerarchitect. Die rolbeschrijving is gebaseerd op 

de exploratie zoals die in dit onderzoek heeft plaatsgevonden. De rolbeschrijving is 

daarmee een aanbod en uitnodiging aan iedereen die het leren meer aandacht wil ge-

ven in werksituaties. Het is niet bedoeld als pleidooi voor een nieuwe functie in de 

organisatie. Er bestaan immers al genoeg functies gericht op leren, zoals chief learning 

officers, HRD-managers, trainers, opleiders en coaches. Wat hier wordt aangereikt is 

een perspectief voor facilitators, managers en onderzoekers om meer als leerarchitect 

op te treden in de betekenis van coherent ontwerpend handelen ten dienste van het 

collectief en het collectieve leren. 

In deze studie zijn diverse werksituaties vanuit verschillende invalshoeken onder-

werp van onderzoek geweest. Individuele professionals zijn gecoacht, een business unit 

en productteam zijn begeleid bij hun ontwikkelopgave en leernetwerken of onderne-

mende groepen zijn gefaciliteerd bij hun vraaggestuurde zoektocht. Deze spreiding 

dekt op een bepaalde manier de ‘levende werkelijkheid’ van het professionele leven. Die 

levende werkelijkheid speelt zich af in zowel formele organisatievormen (met project-

groepen, teams en afdelingen) als informele gezelschappen (koffietafelgesprekken, 

studiegroepen en leernetwerken). Dit perspectief op de ‘levende werkelijkheid’ stelt 

menselijke activiteit centraal. In navolging van Brown & Duguid (1991) is het vertrek-

punt dat werken en leren niet te scheiden zijn. Tijdens de lunch wordt er ook gewerkt 

en achter de machine geleerd. 

Door menselijke activiteit centraal te stellen, is het mogelijk een leerperspectief in te 

nemen dat uitgaat van de situatie zoals die is, van de plaats waar professionals op een 

bepaald moment iets met elkaar te doen hebben. Teams die zichzelf vooral in termen 

van competitie en prestatie uitlaten, het hoogst haalbare willen bereiken en ervoor 

gaan, zijn niet uitsluitend aan het werk. Zij leren opdat ze eventueel bereiken wat ze 

willen bereiken. Leernetwerken en ‘communities of practice’ zijn niet uitsluitend aan 

het leren, het leren gaat over het werk. Werken en leren zijn intrinsiek verbonden aan 

alle menselijke activiteit in professionele contexten. Dat sommige situaties worden 

benoemd als werken en andere als leren, is een gegeven waar de leerarchitectuur in 

principe dwars doorheen snijdt. 

De leerarchitect beschouwt alle werksituaties als onderdeel van de sociale praktijk. 

Het hier en nu is de plaats waar de leerarchitect zich bevindt en zich op richt. Van 

daaruit volgt hij het leren, of beter volgt hij het spoor van leren en pakt, eenmaal het 

spoor gevonden, een gelegitimeerde rol in de sociale praktijk. Leerarchitectuur is per 

definitie een perifere praktijk. De leerarchitect beseft terdege dat leren gelegitimeerd 
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perifeer participeren is en dat dit voor de eigen participatie in het bijzonder geldt wan-

neer hij een relatieve buitenstaander of nieuwkomer is in het betreffende werkveld, 

netwerk of organisatie. Dit is anders dan de trainer die in één beweging centraal kan 

komen te staan en de praktijk gaat instrueren hoe iets te doen, hoe participatief de be-

treffende trainer zich ook opstelt. De leerarchitect wil niet per se instrueren of iets 

overdragen, maar vooral meedoen en meeleren.  

In de komende subparagrafen wordt de leerarchitectuur geprofileerd als een am-

bacht dat bestaat uit drie facetten: 

• Spelen met de realiteit 

• Construeren van de sociale plaats 

• Produceren van betekenis en opbrengst  

De term ambacht is gekozen om te benadrukken dat het gaat om de professionele 

ontwikkeling die plaatsvindt langs bovengenoemde facetten. Van de leerarchitect wor-

den existentiële keuzes gevraagd, een persoonlijke ethiek en compassie.  

In lijn met noties over de sociaal geconstrueerde organisatie (Campbell, 2000) en 

de transformatieve teleologie (Stacey 2000) is het juist de uitdaging van de leerarchitect 

elk gewenst toekomstbeeld niet als een doel te zien, maar als een middel om toekomst 

te produceren. Dit houdt per definitie een proces van deconstructie in. De uitdaging 

komt vooral tot uitdrukking in het tegengaan van de soms verontrustende teleurstelling 

die optreedt als de werkelijkheid niet blijkt te corresponderen met een eerder gewenste 

toekomst. Deze tragiek, die soms wordt gezien als een inherente eigenschap van de 

menselijke communicatie, is een gegeven, maar dient de leerarchitect er niet van te 

weerhouden telkens de oproep tot leren te laten klinken. Het deconstrueren van teleur-

stellingen als valse toekomstbeelden leidt tot een beter uitzicht op de rijkdom van wat 

er werkelijk is. 

Vanuit een sociaal-constructionistische visie kan de teleurstelling en het beklag 

daarover in een ander daglicht geplaatst en hanteerbaar gemaakt worden. De verbazing, 

zoals Lave (2006) stelt, dat mensen ondanks alle toestanden in staat zijn om toekomst 

te produceren, legt meer dan ooit de nadruk op leren in de alledaagse werksituaties, in 

de levende werkelijkheid. Gergen (1999) reikt het sociaal constructionisme aan als een 

manier van onderzoek met enorme potentie, waarmee de realiteit van een ander kader 

kan worden voorzien waarin ‘het goede’ kan opkomen. Het zijn de verbazing en de 

mogelijkheid tot herkaderen, die geen eenvoudig optimisme inhouden, maar wel de 

condities scheppen voor toekomstgericht werken. Gecombineerd met het afwerpen van 

de lerende organisatie als streefbeeld, komt er wel degelijk iets terug van vroeger, na-

melijk vrije ruimte waar professionals verantwoordelijkheid nemen voor wat hen te 

doen staat. Het werk van de leerarchitect heeft aldus zijn mooie kant, mensen tot leren 

brengen, maar het dient vooral niet geromantiseerd te worden. Het is een discipline die 
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de afmattende inspanning dient te getroosten om het spoor van leren te vinden, telkens 

opnieuw. 

9.6.1 Spelen met de realiteit 

Een Russische boer is op weg naar huis als op een stille landweg zijn kar vastloopt. 

De boer krijgt de kar niet meer in beweging, hoe zeer hij zijn paard daar ook toe aanzet. 

Dan komt er een Joodse timmerman voorbij. Ze groeten elkaar uit beleefdheid. De boer 

twijfelt even, maar vraagt uiteindelijk de hulp van de timmerman. De timmerman 

vraagt 10 kopeken voor het geval hij de kar weer aan het lopen krijgt. Dat is afgespro-

ken, no cure no pay. De timmerman doet vervolgens uitvoerig onderzoek, stelt wat 

vragen aan de boer, rukt hier en daar aan de wielen en zet uiteindelijk een kruisje op 

een bepaalde plek. Vervolgens pakt hij een grote hamer en geeft een ferme slag op de 

gemerkte plaats. De kar bolt weer als vanouds. De boer geeft met tegenzin de beloning. 

“10 kopeken is wel veel voor één slag met de hamer,” laat hij de timmerman weten. “De 

slag met de hamer kost maar één kopeke, maar ‘weten waar’ kost er negen,” antwoordt 

de timmerman. 

Bovenstaande anekdote is opgevoerd om duidelijk te maken dat de leerarchitect 

meer is dan een systeemontwerper. Boer en timmerman staan hier symbool voor disci-

plines en de setting met de kar voor interdisciplinaire interactie en samenwerking. Het 

systeemdenken heeft zoals in hoofdstuk drie duidelijk is geworden een grote invloed 

gehad op het denken over organisatieleren en de lerende organisatie. Het systeemde-

ken gaat ervan uit dat systemen verbeterd kunnen worden en dat leren daarin een grote 

rol speelt. Jantsch (1975) pleit voor sensitiviteit ten aanzien van de evolutie van een 

systeem teneinde die evolutie richting een humane samenleving te helpen. Het recente 

Precensing (Senge et al. 2004) doet een beroep op een collectief proces van verdieping 

om dat ‘contact’ met het ‘veld van de toekomst’ te bereiken en op die manier funda-

mentele en collectieve verandering te bewerkstelligen. 

Stacey (2000) laat zien dat in de ontwikkeling van het systeemdenken, menselijke 

systemen steeds meer ‘systemen van betekenis’ worden. In dergelijke systemen van 

betekenis staan concepten, ideeën en waarden centraal, in plaats van het gedrag van 

mensen. Daardoor neemt de aandacht toe voor wat mensen denken en dus ook de 

mentale modellen als dragers daarvan. Mentale modellen worden bepalend in het be-

grijpen van de participatie van mensen in uiteenlopende systemen zoals organisaties 

en teams. Stacey ziet hier echter tevens een groot risico in. “However when participati-

on is approached from the perspective of systems thinking it becomes an activity that is 

to be analyzed and organized, another system” (Stacey, 2000, p. 76). Dit leidt tot als-

maar meer systeemdenken. De vrije menselijke interactie wordt als het ware opgeof-

ferd ten koste van het conceptualiseren van een groter systeem, omdat een dergelijk 
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concept gemakkelijker kan worden begrepen op de manier waarop we ook de fysische 

realiteit begrijpen. “This move encourages us to miss the essential feature of human 

action, namely its cooperative nature in the living present” (p. 77). In plaats van nog 

‘dieper’ het systeem in te denken, is het voorstel van Stacey om meer aanwezig te zijn 

in het hier en nu en meer aandacht te besteden in wat in het hier en nu gebeurt. 

De anekdote kan gelezen worden als een voorbeeld van hoe een buitenstaander (de 

systeemontwerper) tot een diagnose komt door vragen te stellen aan betrokkene en zo 

gevoel te krijgen voor de kar. Op basis daarvan wordt de oplossing geïmplementeerd. In 

de anekdote is dat natuurlijk de goede oplossing. Hoelang die kar het daarna daadwer-

kelijk houdt, weten we niet. Wat we ook niet weten is of het kruisje dé zwakke plek van 

de kar aangeeft of dat de volgende keer weer op een andere plaats een ferme slag gege-

ven moet worden. De anekdote is zo beschouwd vanuit een systeemperspectief ge-

schreven, maar laat ook een andere lezing toe. Als we het tafereel sociaal beschouwen, 

dan gebeurt er iets heel alledaags. Een timmerman komt toevallig voorbij een plaats 

waar iets aan de hand is. De boer overwint zijn vooroordeel tegen Joden en neemt de 

beslissing om een hulpvraag te stellen. De timmerman gaat daarop in. Deze interactie 

leidt tot een voor beide partijen goede afloop. Stacey pleit eigenlijk voor meer aandacht 

voor die tweede manier van kijken, waarbij spontane interacties in de dagelijkse prak-

tijk een belangrijkere plaats krijgen in relatie tot leren en transformatie. Vanuit die 

aandacht is het anders vormgeven van de interactie tussen disciplines een logische 

gedachte. 

Wat betekent dit nu in de context van de alledaagse praktijk van organisaties, net-

werken en werkvelden? Een ding is zeker, de leerarchitect is niet de systeemontwerper. 

Dat zou immers leiden tot systeem op systeem. De leerarchitect is erop gericht de par-

ticipatie van professionals verder te brengen. Dat gebeurt als de leerarchitect zelf de 

beweging maakt van een systeemperspectief naar een sociaal leren perspectief. Dat 

houdt in ieder geval in dat de aard en kwaliteit van de facilitering belangrijker worden 

dan een eventueel advies. Zou hij vooral als adviseur invloed hebben, vanwege status of 

expertkennis, dan is het risico van ‘systeemontwerper te worden’ erg groot. Ook al is 

dat tegen wil en dank. Het type facilitering dat hier wordt bedoeld is gericht op het 

leren van de ander en het collectief als geheel in relatie tot een opgave of uitdaging die 

voorligt. Daarbinnen kan systeemdenken wel een plaats krijgen. 

De leerarchitect is erop uit mensen te laten spelen met de realiteit, met de échte 

vraagstukken. Het systeemdenken wordt gezien als een ‘spelen met modellen’ (Ger-

mans, 1990) en kan een onderdeel zijn van ‘spelen met de realiteit’. Met bovenstaande 

verschuiving is dus niet het systeemdenken als zodanig gediskwalificeerd. Integendeel, 

voor de leerarchitect is elke vorm van denken en elke techniek bruikbaar mits ingebed 
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in dat spelen met de realiteit. In onderstaande tabel is de perspectiefverschuiving weer-

gegeven aan de hand van beelden over leren, kennis, taal, praktijk en organisatie. 

Tabel 9.4 Spelen met modellen en de realiteit 

 Spelen met modellen Spelen met de realiteit 

Leren is Begrijpen van verbanden Meedoen in het collectief 

Kennis is Te expliciteren in verbanden en 
oplossingen 

Weten wat er gedaan moet worden 
en toont zich in interactie 

Taal is Typerend en diagnosticerend Verkennend en verhalend 

Praktijk is Rationeel gestuurd op basis van 
doelen 

Plaats waar het werk wordt voort-
gebracht en vernieuwd. 

Organisatie is Afstemming en integratie van 
werkzaamheden en projecten 

Articulatie van vraagstukken en 
uitdagingen 

Het argument waar het nu om draait is dat vanuit het ‘spelen met modellen’ nooit 

echt ruimte kan worden gecreëerd in de levende werkelijkheid van alledag. Ook al ge-

ven managers aan dat ze de ruimte geven en laten ze (de sturing) los. Volgens Land 

(2003), die zich daarbij baseert op Argyris, kan dit afglijden naar een loos ritueel indien 

de eigen verwachtingspatronen van managers (opvattingen, oplossingen en modellen) 

niet worden ingebracht. Men doet toch wat de hogere baas wil, omdat met de mond wel 

ruimte wordt gegeven, maar hij in feite blijft sturen op bepaalde doelen en prestaties. 

Deze tegenstrijdigheid is alleen oplosbaar als ze ter tafel komt om openlijk te bespre-

ken. Als iedereen participeert in het collectieve leerproces. 

Spelen met de realiteit vraagt van professionals, managers en onderzoekers de in-

breng van kwesties die spelen, zoals tegenstrijdigheden, kansen en zorgen. Tegenstrij-

digheden die men aanvoelt, maar die vaak door een toevallige bezoeker klip en klaar 

worden opgemerkt. Kansen komen soms als ongewilde oplossing mee naar boven, 

maar worden niet opgemerkt of worden weggedrukt in de maalstroom van alledag. 

Zorgen over bepaalde effecten van de dienstverlening, een product, of een proces zijn 

aanknopingspunten voor leren, maar niet altijd gemakkelijk te uiten. Het kan overko-

men als ‘denken in problemen’, hetgeen een nieuw taboe lijkt in sommige organisaties. 

De leerarchitect draagt bij aan het articuleren van ‘kwesties die spelen’ en het ontwer-

pen van een passend leerarrangement. Daarbij maakt hij gebruik van de leerarchitec-

tuur die er is, om op die manier het spel met de realiteit te verleggen, te verdiepen en te 

intensiveren. 

9.6.2 Construeren van de sociale plaats 

Het ‘spelen met de realiteit’ vraagt om een vorm van facilitering die gericht is op het 

collectief en waar ruimte is voor intuïtie, verkenningen en het aangaan van uitdagin-
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gen. Op basis van dit onderzoek, is aannemelijk geworden dat die omgeving niet voor-

zien kan worden door een ‘hogere instantie’ (lees de organisatie of het management), 

maar door leren gemaakt moet worden en wel door een bepaald soort leren. Het is 

leren dat past en tegelijk bijdraagt en tot versterking leidt van een wederkerig leermodel 

(Schwarz, 2002; Van Biene, 2006). Om de vorm van facilitering vast te stellen dient 

dus de aard van het leren verder te worden onderzocht. Daarbij dient tevens de relatie 

gelegd te worden met het voorgestelde ‘spelen met de realiteit’. De leerarchitectuur 

krijgt daarmee het karakter van het construeren van de sociale plaats en bricolage wordt 

voorgesteld om handig gebruik te maken van wat in die plaats aanwezig is. 

Bij de uitleg over het derde ontwerpprincipe is aangegeven dat de grootste valkuil 

om te komen tot wederkerig leren erin bestaat de controle op te geven, zonder de waar-

den van wederkerig leren te ontwikkelen. Dan ontstaan er loze rituelen zoals hiervoor is 

aangegeven. Leren dient bewust vorm te krijgen en op basis van dit onderzoek brengen 

we drie zaken terug onder de aandacht. Op de eerste plaats zijn er legio vormen van 

leren en gaat het volgens Sfard (1998) nooit beter door een eenzijdige toepassing van 

leren volgens de acquisitiemetafoor of leren volgens de participatiemetafoor. Het is een 

pleidooi voor het toelaten van uiteenlopende vormen van leren. De leerarchitectuur is 

tevens gericht op het inbrengen van en experimenteren met leervormen vanwege het 

ruimtecreërende effect. Door in uiteenlopende richtingen te leren worden de subruim-

tes geactiveerd. In het experimenteren met nieuwe vormen van leren ontstaat ruimte, 

die op haar beurt uitnodigt om ‘erin te stappen’ en een volgend experiment aan te gaan. 

Leren wordt vooral geleerd door verschillende vormen van leren te beproeven en te 

gebruiken in relatie tot de kwesties die spelen. 

Op de tweede plaats gaat het erom niet steeds groter te denken, maar juist steeds 

kleiner en preciezer. De leerarchitectuur stimuleert het leren van kleine fouten. Dit 

heeft alles te maken met het verschil tussen ‘spelen met modellen’ versus ‘spelen met 

de realiteit’. ‘Spelen met modellen’ leidt ertoe dat er steeds meer causale relaties gelegd 

kunnen worden waardoor het systeembeeld uitdijt en het lijkt alsof we meer begrijpen 

van hoe de werkelijkheid in elkaar zit en functioneert. ‘Spelen met de realiteit’ gaat uit 

van een sociaal geconstrueerde werkelijkheid die door menselijke interactie ontstaat. 

Elk moment is te beschouwen als een leermoment. Vaker leren van kleine fouten, is 

een goede voorbereiding voor het geval zich een groter probleem aandient. Kleine fou-

ten kunnen worden overzien en zijn écht. Dit in tegenstelling tot grote en ingewikkelde 

modellen. Het construeren van een wederkerig leerproces rond een kleine fout kan de 

opmaat vormen voor meer wederkerig leren dat met de tijd tot een duurzaam patroon 

kan worden. 

Als derde en laatste punt kan opgemerkt worden dat de leerarchitectuur zich bewust 

dient te zijn van de ‘tacit dimension’ van kennis. Kennis is nooit volledig expliciet te 
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maken, expliciteren kan een onderdeel zijn van een uitwisseling of leerproces, maar 

kennis blijft juist voor een groot deel verborgen of impliciet. Polanyi (1967) geeft het 

voorbeeld van iemand van gezicht kennen. Het expliciteren en overdragen van de ge-

zichtskenmerken, zorgt nog niet voor een snelle herkenning van die persoon in een 

groot publiek. Het weten toont zich in de actie, doordat ik bijvoorbeeld een persoon kan 

aanwijzen in een groot publiek. Meer in het algemeen geldt dat in interactie mensen 

zich op een natuurlijk wijze kunnen tonen zoals ze zijn, hun (verborgen) kwaliteiten en 

talenten inbrengen, hun waarden en interesses uiten. Polanyi gaat nog een stap verder 

door te stellen dat de impliciete dimensie van kennis determinerend is ten aanzien van 

het begrijpen van dingen. Impliciete kennis heeft een veel grotere invloed op ons weten 

dan expliciete kennis. Vandaar ook het belang van activiteiten waarin dat weten getoond 

kan worden.  

Toepassen van veel verschillende vormen van leren, leren van kleine fouten en meer 

aandacht voor impliciete kennis, staan in combinatie garant voor een soort activiteit dat 

ruimte schept voor en bijdraagt aan wederkerig leren. Het construeren van de sociale 

plaats bestaat erin steeds datgene op te nemen wat zich aandient als mogelijkheid én 

binnen de aandachtsfeer ligt van de betreffende context. Faciliteren van ruimteschep-

pend en wederkerig leren is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De leerar-

chitect doet daarbij een beroep op mensen om die verantwoordelijkheid te tonen en om 

te zetten in acties. De leerarchitect dient verder gebruik te maken van leervormen die 

passen, inpasbaar en toepasbaar zijn en let daarbij op de variatie. Het leermateriaal is 

voorhanden in de vorm van kwesties die spelen. De leerarchitect dient ze enkel tot ont-

wikkelmogelijkheid te maken. De leerarchitect kan aldus getypeerd worden als een 

bricoleur in sociale constructie. 

Bricolage is geen lichtvaardige aanduiding, het vraagt naast technische vaardighe-

den om emotionele intelligentie en compassie. De reden om de bricolage te koppelen 

aan de leerarchitectuur gebeurt om te benadrukken dat spelen met de realiteit altijd 

ergens plaatsvindt, in een sociale plaats, in een groep, team of netwerk. Het is ook niet 

de bricoleur die centraal staat, maar het proces van bricolage en het maximaal benutten 

van wat in een context voorhanden is om te leren. Bricolage is een streven, om aan te 

duiden dat de facilitering zich kan ontwikkelen tot bricolage. Parallel aan de perspec-

tiefverschuiving uit de vorige paragraaf (van ‘spelen met modellen’ naar ‘spelen met de 

realiteit’) ondergaat de facilitering een verandering van binnenuit. De facilitatie wordt 

minder een ‘speciale soort activiteit’ die moet worden toegevoegd van buitenaf. Brico-

lage typeert de sociale plaats waar wederkerig leren gewoon is, terugkerend beoefend 

en daardoor bekrachtigd wordt. Facilitering is er onderdeel van geworden. Er is vermo-

gen tot facilitering aanwezig waar de leerarchitect gebruik van maakt. 
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9.6.3 Produceren van betekenis en opbrengst 

De leerarchitect is erop gericht de ruimte voor leren te laten ontstaan door leren. 

Dat lijkt warempel op een zoektocht naar een perpetuum mobile, een voortdurende 

beweging. Die gedachte is niet vreemd, maar vraagt enige toelichting. Interessant is dat 

Bateson (in Stacey, 2000) in het klassieke systeemvoorbeeld van de centrale verwar-

ming (zie ook hoofdstuk 3) de inwoner aan een huis toevoegt om het onderscheid tus-

sen ‘single loop’ en ‘double loop’ leren uit te leggen. De warmte- en koudegevoelens 

van de inwoner worden daarmee onderdeel van het systeem. De interventies die de 

inwoner pleegt zijn een gevolg van ‘single loop’-leren. Krijgt hij het te koud, dan zet hij 

de thermostaat hoger. Op het moment dat dit systeem niet functioneert zoals de inwo-

ner verwacht of wil, kan hij tot de conclusie komen dat hij zijn gedrag dient te verande-

ren. Bijvoorbeeld op zonnige dagen de gordijnen eerder dichtdoen zodat het langer koel 

blijft binnen. Op het moment dat hij dat doet is er sprake van ‘double loop’-leren. Wat 

het voorbeeld van Bateson interessant maakt, is dat hij een mens toevoegt en daarmee 

‘menselijke energie’ om het systeem te laten leren. De effecten van ‘single loop’-leren 

kunnen tot op zekere hoogte worden vervangen door een geavanceerde thermostaat. 

Voor ‘double loop’-leren lijken toch mensen nodig. 

De notie van voortdurende beweging in sociale plaatsen vraagt om toevoeging van 

menselijke energie. Door mensen wordt er geleerd. Maar leren kost moeite, sociale 

plaatsen waar wordt geleerd zijn ‘plekken der moeite’. Wierdsma & Swieringa (2002) 

definiëren de plek der moeite als een stuiten op een werkelijkheid die mensen verschil-

lend interpreteren, terwijl er tegelijkertijd de behoefte bestaat aan eenduidige betekenis 

om tot gezamenlijk handelen over te gaan. Het vraagt interactie om die gedeelde bete-

kenis te creëren. Maar dit is tevens het moeilijkste onderdeel van lerend organiseren 

omdat in die betekeniscreatie uitsluiting van personen en zelfcensuur op de loer liggen. 

Het streven is om te komen tot de ‘plek der ontmoeting’ daar waar dit co-creatief proces 

slaagt. De leerarchitect faciliteert processen gebruikmakend van deze overgang door de 

plek der ontmoeting te beschouwen als een zone-van-naaste-ontwikkeling, een ontwik-

kelingsruimte. De leerarchitect richt een omgeving en proces in die uitnodigen om 

samen dingen te doen en anderen daar actief bij te betrekken. 

Door de nadruk te leggen op co-creëren van betekenissen, lijkt er sprake te zijn van 

een bepaalde logische volgorde in het proces. Die volgorde verloopt ongeveer zo: on-

derkennen van verschil van interpretatie, betekenissen expliciteren, tot gedeelde bete-

kenis komen, overeenstemming over actie bereiken, tot actie overgaan. Bij deze 

volgorde past de ‘trekken’-metafoor, want als leren wordt opgevat als trekken dan ligt de 

bestemming niet vast, maar dient via onderlinge afstemming steeds een volgende stap 

te worden gekozen en gedaan. Wierdsma & Swieringa stuiten vervolgens op een intrin-

siek probleem bij het tot stand komen van een gedeelde betekenis, het wordt een ding 
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op zichzelf en die dingen gaan het denken overwoekeren. Zij noemen dat ‘dingdenken’ 

(Wierdsma & Swieringa, 2002, p. 173). Het op tafel leggen van verschillende betekenis-

sen en via een dialoog over betekenissen tot een gedeelde betekenis komen, wordt inge-

ruild voor dingdenken. Betekenissen worden dan opgevat als producten en lijken van 

meer waarde dan het proces van co-creatie dat tot die betekenissen heeft geleid. Dit 

sluit aan bij de ‘commodity’-gedachte van Brown & Duguid (2000). 

De lijn die Wierdsma & Swieringa aanbevelen is om naar drieslag leren toe te wer-

ken. Dat houdt in, leren over de principes die ten grondslag liggen aan de resultaten. 

Die invloed van principes gaat overigens via inzichten en regels. Het leren over de in-

zichten wordt dubbelslag leren genoemd en enkelslag leren betreft de regels die aan 

gedrag en resultaat voorafgaan. Deze enkelslag, dubbelslag en drieslags leren, heeft 

verwantschap met de onderscheidingen die Bateson maakt, echter bij Wierdsma & 

Swieringa lijkt de ‘levende uitwisseling’ op de achtergrond en wordt een proces voorge-

steld van het leren werken vanuit andere principes. Er is zelfs sprake van het opleggen 

van specifieke principes, die “in acht genomen moeten worden bij het vormgeven en 

leiden van die trektocht” (Wierdsma & Swieringa, 2002, p. 176). 

De leerarchitect kan geen set met principes opleggen, hij zou daarmee betekenis-

constructie inruilen voor ‘dingdenken’. Hij kan wel principes inbrengen als inspiratie 

voor betekenisgeving. Dat kunnen uiteenlopende sets met principes zijn, zoals de prin-

cipes voor lerend organiseren (Swieringa en Wierdsma, 2002), werkprincipes voor 

kennisproductiviteit (Keursten en Verdonschot, 2006), principes voor spirituele intelli-

gentie (Zohar, 2000), principes voor leervriendschap (Coenders en Van Luin, 2006), 

principes voor het cultiveren van communities of practice (Wenger et al., 2002), prin-

cipes voor lerend samenwerken (Van Staveren, 2007), de vier ontwerpprincipes voor 

leerarchitectuur (zie vorige hoofdstuk). Het gegeven dat er zoveel sets aan principes 

bestaan alleen al, duidt op een behoefte om een tussenniveau te creëren waarover men 

het eens kan zijn zonder daarmee alles in detail te hoeven uitwerken. Het fenomeen 

principes, meer nog dan de inhoud ervan, is wellicht een sleutel om de mens in de 

sociale plaats bij het leren te betrekken en te houden. In de sociale plaats dienen de 

principes zelf gecreëerd te worden om nageleefd te worden. 

De leerarchitect dient dus alert te zijn op de werking van ‘dingdenken’ (en kennis in 

de vorm van informatie) op het proces van betekenisgeving. Dit voelt vaak contra-

intuïtief, immers elke handreiking in de vorm van een ‘best practice’ of model lijkt bij 

te dragen aan de oplossing of uitdaging die voorligt. Voor de leerarchitectuur is het 

leervermogen van mensen en de waarde daarvan in leerprocessen nooit ondergeschikt 

aan de waarde van informatie. Het is juist die optimale verhouding tussen betekenis en 

opbrengst (niet kiezen tussen participatie en acquisitie) die een werksituatie productief 

maakt. De leerarchitectuur produceert betekenis én opbrengst. Het optimaliseren ervan 
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vraagt ook weer leren in de vorm van betekenisgeving. Collectieve betekenisgeving door 

mensen is de drijvende kracht voor duurzame beweging.  

Hoe dit optimaliseren in zijn werk gaat, wordt verduidelijkt met behulp van een 

kernkwadrant (Ofman, 2002), een werkvorm die vaak wordt toegepast in trainingen. 

Uitgangspunt is de aanname dat elke sociale configuratie beter wil worden in die ba-

lans tussen betekenis geven en tot opbrengsten komen. De kernkwaliteit betreft die 

balans en wordt aangeduid als ‘collectief betekenisgeven: inzichten articuleren en ver-

binden’. Het kernkwadrant is een model dat ervan uitgaat dat iets waar een mens of 

een team beter in wil worden, te maken heeft met een uitdaging. De uitdaging is ook 

een kernkwaliteit, maar in zekere zin afgeleid. De noodzaak van het werken aan de 

uitdaging wordt duidelijk door de valkuil. In het kernkwadrantmodel is de valkuil een 

te ver doorgevoerde kernkwaliteit. Werken aan de uitdaging is dus niet vanzelfspre-

kend. Mensen worden vaak weerhouden om te werken aan de uitdaging, omdat het iets 

oproept waar ze niet van houden. Dat wordt in het model aangeduid als de allergie. Het 

lijkt op iets waar je niet van houdt. In figuur 9.9 wordt dit model gebruikt om te laten 

zien dat collectief betekenis geven (de kernkwaliteit) alleen kan als er tevens decon-

structie van die betekennissen (de uitdaging) plaatsvindt. 

 

Kernkwaliteit: 

Collectief betekenis geven; inzichten arti-
culeren en verbinden 

 

Valkuil: 

Informatiefetisjisme; teveel waarde toeken-
nen aan reïficatie en dingdenken  

Allergie: 

Individuele vragensteller; alles maar wil-
len bevragen of in twijfel trekken 

Uitdaging: 

Deconstructie van betekenissen; zich laten 
bevragen op waarden en belangen, anderen 
bevragen 

Figuur 9.9 Kernkwadrant voor collectieve betekenisgeving  

Collectieve betekenisgeving in de zin van inzichten articuleren en verbinden is de 

eigenlijke kernkwaliteit. Dat kan steeds beter, steeds genuanceerder, met steeds meer 

verbeeldingskracht of het kan meer interdisciplinair plaatsvinden. De gearticuleerde 

inzichten kunnen te veel worden gekoesterd en worden dan vastgehouden wat leidt tot 

stollen, reïficatie en uiteindelijk tot een overwaardering van kennis in de vorm van 

informatie (modellen, concepten, etc.). De valkuil van te veel betekenisgeving is ‘infor-

matiefetisjisme’. De uitdaging die daaruit volgt is om informatie niet voor waar aan te 

nemen, maar er opnieuw betekenis aan te geven. Dat gebeurt vooral door zichzelf te 

laten bevragen op onderliggende belangen en waarden. Ook het bevragen van bijvoor-

beeld klanten leidt tot een deconstructie van wat men altijd dacht over klanten. Door-

schieten in deconstructie kan ook. Dat gebeurt in een situatie waarin het lijkt alsof er 
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niks meer toe doet, niets waar is. Dat is bijvoorbeeld aan de hand als individuen het 

zich permitteren om alles te bevragen zonder zich te committeren aan het collectieve 

proces van betekenis geven. Daarmee is het kernkwadrant ‘rond’. 

Een dergelijk kernkwadrant kan de leerarchitect helpen bij het interpreteren van een 

situatie en het zoeken naar het spoor van leren wat op dat moment bijdraagt aan het 

versterken van collectieve betekenisgeving. Het kernkwadrant is een mogelijke repre-

sentatie van het centrum van het grondplan voor collectief leren (zie figuur 8.7). Het 

maakt de dynamiek helder en is te beschouwen als een alternatief van de volgordelijke 

voorstelling van de co-creatie van kennis zoals die hiervoor is aangeduid. De basisspan-

ning tussen betekenis en opbrengst kan ermee op peil worden gehouden. Wat echter 

nog niet duidelijk is, is hoe de ruimte vervolgens gemaakt wordt. Hoe worden de ande-

re vier subruimtes aangesproken? Op welke wijze gaan die subruimtes de kerndyna-

miek benutten en krachtiger maken? 

De notie van ‘generatieve dans’ van Cook & Brown (1999) diende als inspiratie om 

die uitdaging van het perpetuum mobile, de voortdurende beweging, te benaderen. Zij 

focussen daarbij op de verbinding van twee epistemologieën, waarin ‘knowing as acti-

on’ centraal staat. Het inzicht dat zij daarbij ontwikkelen is dat voor de productie van 

nieuwe kennis, niet het expliciteren van tacit kennis centraal kan staan, zoals voorge-

steld door Nonaka, maar de interactie met de wereld (Cook & Brown, 1999). Die inter-

actie wordt geholpen door twee zaken: productieve vragen en dynamische inkleuringen. 

Het begrip productieve zoekvragen (productive inquiry) is ontleend aan het werk van 

Dewey en staat ook centraal in de definitie van een community of practice (Wenger et 

al., 2002). Op dynamische inkleuring (dynamic affordance) is in dit proefschrift eerder 

ingegaan en het betreft inrichting van werksituaties en gehanteerde werkvormen die 

uitnodigen tot een bepaald soort handelen en activiteiten. De praktijk van leerarchitec-

tuur faciliteert het ‘ruimte maken’ door gebruik te maken van productieve zoekvragen 

en dynamische inkleuringen.  

Ruimte maken is een sociaal proces, en de leerarchitect werkt daartoe met sociale 

settings. De leeroriëntaties worden geactiveerd door een zoekvraag. Die zoekvraag 

wordt in eerste instantie niet gebruikt om een antwoord te vinden, maar om een sociale 

setting te creëren. Er wordt op zoek gegaan naar mensen die in relatie tot die vraag een 

bijdrage kunnen of willen leveren, eigenlijk naar mensen die met een soortgelijke vraag 

rondlopen. Die uitbreiding met nieuwe mensen leidt tot een nieuwe sociale setting. 

Het is die sociale setting die feitelijk de benodigde inkleuring verzorgt om te kunnen 

vertrouwen op een productieve uitwerking van de zoekvraag. Specifieke werkvormen en 

instrumenten kunnen die inkleuring versterken. 
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Figuur 9.10 Ruimte maken als combinatie van zoekvraag en inkleuring. 

In figuur 9.10 is weergegeven hoe vanuit het kernkwadrant van collectief leren, dat 

dynamisch is, de dynamiek in de richting van een leeroriëntatie wordt voortgezet door 

een (nieuwe) sociale setting te creëren en weer terugkeert naar de bron van het collec-

tief leren, de collectieve betekenisgeving. Die sociale setting wordt krachtiger naarmate 

er meer wederkerig leren plaatsvindt. Leeroriëntaties staan bovendien niet op zichzelf 

en kunnen in de praktijk niet als losse zoekvragen worden gezien. Dit leidt tot een dy-

namiek aan zoekvragen en inkleuringen die overlappend en parallel plaatsvinden. De 

leerarchitect stimuleert de doorstroming van menselijke energie van en naar ruimtes, 

door settings en de daaraan gekoppelde leeropbrengsten te verbinden, hetgeen leidt tot 

de constructie van de lokale en levende praktijk en haar opbrengsten. 

 

Kernkwadrant van 
 

Collectieve 
betekenisgeving 

Sociale 
setting 

Zoekvraag 

Opbrengst 

Inkleuring 
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10.1 Introductie 

In de vorige twee hoofdstukken is het model van de ontwikkelingsruimte verder ge-

exploreerd. Daarbij zijn de onderzoeksvragen ingezet om tot antwoorden te komen. Die 

beantwoording bestaat uit conceptuele articulaties zoals het grondplan voor de leerar-

chitectuur, ideeën voor instrumentarium zoals de sociale barometer en ontwerpprinci-

pes ten behoeve van de facilitering. Er zijn vervolgens twee flankerende casussen 

ingezet om meer gevoel te krijgen voor de bruikbaarheid en de reikwijdte van het mo-

del en de ontwerpprincipes. De leerarchitectuur als praktijk is geschetst langs drie 

grondlijnen: het spelen met de realiteit, het construeren van de sociale plaats en het 

produceren van betekenis en opbrengst. 

Dit laatste hoofdstuk biedt de gelegenheid om op het onderzoek als geheel te reflec-

teren en een aantal discussies op te zetten. De reflectie wordt in de volgende paragraaf 

eerst ingekleurd. De inkleuring zet de toon voor de daaropvolgende discussies en is 

tevens bedoeld als een afronding van de filosofische stellingname waarmee hoofdstuk 3 

opende. Vervolgens worden een drietal reflecties opgezet over: 1) de relatie ruimte en 

leren, 2) faciliteren en 3) bricolage en montage. Daarna volgt dan de conclusie van dit 

onderzoek. Afsluitend worden aanknopingspunten voor verder onderzoek aangereikt. 

10.2 Inkleuring van de reflectie: weten-waar-naartoe 

In het Europlanetarium van Genk in België was jaren geleden een tentoonstelling te 

zien over het galactische wereldbeeld23. De tentoonstelling was een poging van de kun-

stenaar ons te verleiden tot het aanpassen van ons heliocentrisch wereldbeeld. Iedereen 

wordt op school geleerd dat de aarde om de zon draait. Tot ongeveer 1500 n. Chr. werd 

de aarde gezien als het middelpunt en draaide de zon om de aarde, het geocentrisch 

wereldbeeld24. Tja, op een wolkenloze dag lijkt het inderdaad ook zo te zijn. De zon 

komt op in het oosten, lijkt te stijgen en staat dan op het midden van de dag in het 

zuiden, zakt vervolgens weer om in het westen onder te gaan. De overgang van het 

geocentrisch naar het heliocentrisch wereldbeeld staat bekend als de Copernicaanse 

revolutie. Maar in feite heeft die overgang minstens een eeuw geduurd en kreeg pas 

met de Principia van Newton zijn definitieve beslag. 

 
23 Van de Belgische kunstenaar Mathieu Hamaekers 

24 Bij de oude Grieken waren er al heliocentrische filosofen, zoals Pythagoras en Aristarchus,  maar onder 

invloed van de kerk zijn die filosofieën gedurende een lange tijd niet openlijk verder ontwikkeld. 
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In de tentoonstelling waren tegen het plafond lange en gebogen buizen te zien die 

bovendien om elkaar heen gewikkeld waren. Aan de wand hingen allerlei kosmische 

prenten en onmogelijke figuren. Het galactische wereldbeeld werd voorgesteld als de 

opvolger van het heliocentrische. De planeten draaien nog steeds om de zon, maar dat 

is schijn. Er ligt een fundamentelere beweging onder, namelijk een reis door het heelal. 

We hangen niet op een vaste plaats in die onmetelijke ruimte daarbuiten, maar we 

zweven er doorheen. Dat zweven heeft de vorm van golfbewegingen. Ons hele zonne-

stelsel golft als het ware op de galactische gravitatiekrachten. De aarde draait toch niet 

om de zon. Maar de zon begeleidt als het ware de aarde (en de andere planeten) op hun 

eigen weg. In het heliocentrische wereldbeeld is sprake van een soort mechaniek, bol-

len die in vaste banen rond de grote zon draaien. In het galactische wereldbeeld maken 

die bollen spiraalbewegingen en reizen met elkaar naar…? De plaats van bestemming 

blijft een mysterie en waarschijnlijk is er geen eindbestemming. Dat hoeft ook niet, 

want we zijn op reis.  

Waarom deze aanhef over het galactische wereldbeeld? Het viel me op bij het lezen 

van de literatuur, hoeveel auteurs twee wereldbeelden tegenover elkaar plaatsen en 

soms van een overgang of paradigmawisseling spreken: industrieel tijdperk versus 

creatieve economie (Florida 2005), van sociaal regelsysteem naar communicatieve zelf-

sturing (Cornelis, 1999), acquisitiemetafoor versus participatiemetafoor (Sfard, 1998), 

Neoklassiek leren versus Schumpteriaans leren (Boisot, 1998), van paradigma A naar 

paradigma B (Van Emst, 2002), enzovoort. Soms blijft de notie dat er iets in beweging 

is minder uitgesproken, maar wordt er wel over de uitdagingen van ‘deze tijd’ of ‘onze 

tijd’ gesproken. Op de binnen- en achterflappen van recente boeken over veranderen, 

organiseren en leren, staan prachtige volzinnen. “Moderne en complexe samenlevin-

gen balanceren op de grens van chaos en orde” (Teisman, 2005). “Wie wil begrijpen 

wat in onze tijd gebeurt, kan niet om dit boek heen” (Van Dinten, 2006). “Dit boek 

biedt een nieuw perspectief op organisatieverandering: de ‘binnenkant’ van verande-

ring” (Homan, 2005). “How would the World change if we learned to access, individu-

ally and collectively, our deepest capacity to sense and change the future?” (Senge 

2004). Er lijkt op z’n minst iets aan de hand te zijn met ons wereldbeeld. 

Jantsch (1975) drukt in zijn design for evolution pregnant uit waar het om draait: 

het ontbreekt ons vaak aan een weten-waar-naartoe. Weten-waar-naartoe is de opvolger 

van weten-wat en dat was de opvolger van weten-hoe. Maar misschien zijn het vragen 

die in elkaar passen, zoals matrjoschka's, de bekende Russische poppetjes. Weten-hoe 

past binnen een context waarin de doelen bekend zijn en alleen nog uitgevonden hoeft 

te worden hoe die doelen te bereiken. Weten-wat is een typische systemische vraag die 

opkomt als de doelen niet zo eenvoudig meer te stellen zijn en het systeem in kwestie 

onderzocht dient te worden. Weten-waar-naartoe is een vraag die opkomt als we besef-
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fen dat er iets moet gebeuren, dat we nieuwe gebieden moeten ontginnen. We zijn in 

beweging, sommigen spreken zelfs van crisis of chaos, maar waar leidt dit naartoe of 

waar willen we naartoe? Deze vragen worden in de hierna volgende reflecties niet be-

antwoord, maar kunnen ook niet worden genegeerd. Het zijn de vragen die de kern 

raken van de ontwikkelingsruimte. Op elke plaats waar wordt geleerd en binnen elke 

groep die iets onderneemt, zijn deze vragen aan de orde. Deze vragen zijn als de zon in 

het galactisch wereldbeeld, ze begeleiden mensen bij het produceren van hun toe-

komst. Het zijn vragen om te koesteren. In die koestering worden mensen ‘heliotro-

pisch’ (Wierdsma & Swieringa, 2002, p. 190), ze keren zich als planten naar de zon en 

voeden daarmee op een natuurlijke manier processen van zelforganisatie. 

10.3 Reflecties over de relatie tussen ruimte en leren 

Mensen máken ruimte en tijd (Jones, McLean & Quattrone, 2004). In die gecreëer-

de ruimte en tijd ontstaat en voltrekt zich het leren, dat is de centrale vooronderstelling 

van waaruit dit proefschrift is ontstaan. In het daaropvolgende exploratieve onderzoek 

is de notie de ‘sociale plaats’ of de ‘sociale praktijk’ steeds centraler komen te staan. Het 

is de plaats waar leren zich afspeelt, waar professionals samenwerken en een praktijk 

wordt volbracht, bekrachtigd en ontwikkeld.  

De relatie tussen ruimte en leren is de sociale praktijk 

De intuïtieve basis, dat er een relatie tussen ruimte en leren bestaat, wilde ik verder 

verkennen en uitdiepen. Er zijn vanuit die intuïtie een drietal begrippen meegegeven 

die ook in de literatuur zijn aangetroffen en die in dit proefschrift steeds zijn terugge-

keerd, namelijk de vrije ruimte in het werk, leren als het volgen van een spoor en het 

natuurlijke ritme dat in elke levende structuur verborgen ligt. Deze begrippen kunnen 

door dit onderzoek nauwkeurig worden voorgesteld. Globaal gezien is de idee van vrije 

ruimte in het werk, waar professionals met elkaar praten over problemen waar ze te-

genaan lopen, door het model van de ontwikkelingsruimte voorzien van een structuur 

waarbinnen ontwikkeling vorm krijgt. Leren als het volgen van een spoor is steeds ster-

ker verbonden geraakt met het pionieren en het produceren van de toekomst. Pionieren 

is daarbij opgevat als een ‘radicale vorm’ van trekken, een trektocht waarin de vertrek-

positie definitief wordt verlaten zonder dat het einddoel bekend is. Het is een levende 

beweging die wegvoert van het bestaande. Die levende beweging is terugkerend, het 

leren stopt immers nooit, en komt tot uitdrukking in het ritme in de ontwikkelings-

ruimte. Dit is uitgewerkt door te stellen dat zelfbalanceren vanuit de grondparadox een 

voorwaarde is voor zelforganisatie. 

Elke sociale praktijk is een uitdrukking van de relatie tussen ruimte en leren. De 

mate van vrije ruimte, het spoor dat getrokken wordt door leren en de productiviteit van 

het ritme bepalen het vermogen van een praktijk om zich niet alleen staande te houden 
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maar zelfs te vernieuwen. Met de uitwerking van de leeroriëntaties, de subruimtes en 

de ontwerpprincipes is een praktisch kader voor facilitering uiteengezet om het vermo-

gen in praktijken te benutten en te versterken. Er is een indruk gegeven welk type in-

strumentarium nodig is om die facilitering te ondersteunen. Voor wat betreft de 

leeroriëntaties zijn typen faciliteiten benoemd. Bij elkaar vormen ze de contouren van 

een leerarchitectuur, een ontwerpen voor leren. 

Drie perspectieven komen samen 

Door dit onderzoek is nog sterker het besef doorgedrongen van de problematische 

verhouding tussen organiseren en leren. De leerarchitectuur is een lokale strategie om 

het leervermogen van sociale praktijken te onderzoeken, te benutten en te versterken. 

Er is aangegeven dat een dergelijke situationele benadering aangrijpt op complexe 

vraagstukken, met kwesties die spelen en ertoe doen. Bovendien is de benadering con-

ditioneel te noemen, gericht op het voortbrengen van wederkerig leren opdat die kwes-

ties en vragen steeds beter worden opgepakt in hun context. Dit wederkerig leren is 

gerelateerd aan wat in de literatuur bekend staat als ‘double loop’-leren dat teruggaat op 

het werk van Bateson (1972), maar door Schwarz (2002) op basis van Argyris & Schön 

is uitgewerkt tot een wederkerig leermodel dat centraal is komen te staan in hun opvat-

tingen over organisatieleren. In dit wederkerig leermodel speelt de aard en kwaliteit van 

menselijke interactie een doorslaggevende rol. In lijn met Schwarz (2002) is aangege-

ven dat wederkerig leren verworven dient te worden op het lokale niveau. De problema-

tische verhouding tussen organiseren en leren doet zich voelen op het lokale niveau, 

het niveau van een afdeling, een team of een netwerk. Daar waar managers en profes-

sionals met elkaar in gesprek gaan of elkaar uit de weg gaan. 

De drie behandelde theoretische perspectieven in hoofdstuk drie zijn door het on-

derzoek meer in relatie tot elkaar gebracht en geïntegreerd. Het sociale perspectief op 

leren is het scharnier tussen systeem en ruimte gebleken. Een sociale praktijk wordt 

niet louter als een menselijk activiteitensysteem opgevat, maar als een collectieve en 

levende structuur. De notie van een ‘lerend systeem’ is niet verworpen, maar is anders 

ingekleurd. Dit onderzoek problematiseert het belang van mentale modellen als ver-

binding tussen het leren van individuen en leren op organisatieniveau. Mensen, als 

dragers van mentale modellen, hebben veel meer in te brengen in interactie en activi-

teiten. Juist in het samenwerken wordt het weten van professionals zichtbaar. Het ge-

geven van wederkerig leren vraagt veel meer dan uitwisselen van geëxpliciteerde 

kennis. Op basis van dit onderzoek zijn zes leeroriëntaties benoemd, richtingen waarin 

geleerd dient te worden om de ontwikkelingsmogelijkheden binnen een praktijk volle-

dig aan te spreken. Daarbij is waardering voor de bestaande praktijk het uitgangspunt. 

Het zijn immers de professionals die dagelijks hun uiteenlopende praktijken volbren-
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gen. Werkgerelateerd leren is niet alleen mentaal, maar wordt existentieel beleefd. Het 

‘lerend systeem’ draait op menselijke energie en op het leervermogen in die praktijken. 

De ontwikkelingsruimte en de levende beweging 

Het onderzoek is gericht op het leveren van een bijdrage aan het faciliteren van het 

leren van professionals en teams. In de verwerking van de onderzoeksgegevens is 

steeds de ruimte waarin professionals en teams opereren het aandachtsgebied. Het 

modelleren van de relatie tussen ruimte en leren is immers het doel van dit onderzoek 

en het resultaat fungeert als een kader voor nieuwe vormen van facilitering. Aan de ene 

kant is er de sociale configuratie en de menselijke activiteit, aan de andere kant de con-

text en de omgeving waarin die activiteit plaatsvindt. De sociale plaats is de aanduiding 

voor beide kanten, het is zowel de sociale configuratie als de context. De notie van soci-

ale plaats sluit aan of is te verbinden met aanduidingen als: ‘ba’ (Nonaka & Takeuchi, 

1995), stabiliteitslaag (Cornelis, 1999), ‘animated space’ (Thrift, 2001), ‘plek der moei-

te’ (Wierdsma & Swieringa, 2002), ‘social site’ (Lave, 2006). Wat die aanduidingen 

gemeen hebben is de nadruk die wordt gelegd op de intermenselijke relaties en het 

levende karakter dat ermee verbonden is. 

De relatie tussen ruimte en leren in werksituaties komt tot uitdrukking in de sociale 

plaatsen die bestaan uit werksituaties. De sociale plaats impliceert menselijke activiteit 

en interactie. Van die activiteit en interactie is leren een onderdeel. Het leren heeft 

individuele en collectieve aspecten. Die aspecten worden verbonden door de participatie 

in de sociale plaats centraal te stellen. Professionals participeren in de praktijk en 

daarmee wordt de praktijk bekrachtigd. Echter, de (bestaande) praktijk participeert ook 

in de professionals. Participatie in de sociale plaats werkt twee kanten uit. De wederke-

rige relatie tussen ruimte en leren is te beschouwen als een intrinsiek kenmerk van 

iedere sociale plaats. De totaliteit van een praktijk wordt zichtbaar in de participatie van 

de individuele professional. 

Engeström (in Lave & Wenger, 1991) definieert de (collectieve) ontwikkelingsruimte 

als een afstand tussen het alledaagse handelen van individuen en de nieuwe vorm van 

sociale activiteit die collectief gegenereerd kan worden. De nieuwe vorm van activiteit, 

de volgende praktijk, doet zich voor als een oplossing in relatie tot de dubbele binding 

die als mogelijkheid is ingebed in alledaags handelen. Door ontwikkeling te definiëren 

als afstand tussen bestaande praktijk en volgende praktijk, wordt leren opgevat als het 

overbruggen van die afstand. Dit leren is echter niet te isoleren van de plaats want dan 

mist het de mogelijkheid die het alledaagse biedt, namelijk de oplossing tot het over-

bruggen van die afstand. Door dit als een dubbele binding te benoemen verwijst Enge-

ström naar Bateson (1972). De dubbele binding bestaat erin dat er zich in die situatie 

tegenstrijdigheden voordoen die het in zekere zin onmogelijk maken om uit die pro-
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blematische situatie te geraken, maar tevens de mogelijkheid vormen om eruit te ra-

ken. 

Er wordt een beroep gedaan op het ‘double loop’-leren als een manier om verder te 

komen. Engeström (1987, p. 37) stelt: “double loop learning is best conceived of as 

oscillation between two ways of making models, two kinds of generalizations.” Die twee 

wegen worden vervolgens aangeduid als actualisatie en abstractie (in navolging van 

Selz), gesloten systeemdenken en avontuurlijk denken (in navolging van Bartlett) en 

reproductief en productief leren (Engeström). ‘Double loop’ leren is het hanteren van 

een problematische situatie in termen van ermee om kunnen gaan én erover kunnen 

denken. Dat denken betreft dan hoe met de problematische situatie wordt omgegaan, 

wat de eigen vooronderstellingen zijn en hoe het eventueel anders kan. Dat kan leiden 

tot ontwikkeling van een nieuwe manier van omgaan met de problematische situatie, 

hetgeen de kiem legt voor een volgende praktijk. Die kiem vormt de basis voor een 

groeiproces naar een nieuwe vorm van sociale activiteit. Ontwikkeling is de levende 

beweging die wegvoert van het oude of bestaande naar nieuwe vormen. 

Een productieve relatie 

Een veelvoorkomende scheiding tussen doen (op de ‘werkvloer’) en denken (van ge-

specialiseerde afdelingen) is problematisch vanuit het perspectief van de ontwikke-

lingsruimte. Het probleem schuilt in de ondermijning van het leervermogen in de 

sociale plaats door de goede intenties van buitenaf. Want aangenomen mag worden dat 

advies en opleidingen met de beste bedoelingen worden aangeboden. De dubbele bin-

ding speelt op. Alle hulp van buiten heeft als risico het leren van binnenuit niet te facili-

teren maar te frustreren (Wenger, 1998). Wat gebeurt er als omwille van efficiency het 

leren buiten de sociale plaats wordt georganiseerd om vervolgens met een opbrengst 

(een nieuw hulpmiddel of methode) terug te keren naar de betreffende sociale plaats? 

Welke productieve aanbeveling is te doen met betrekking tot de leerarchitectuur in de 

sociale plaats? 

De vraag naar een productieve aanbeveling dient rekening te houden met eerdere 

pogingen om met de dubbele binding om te gaan. Ergo, alle initiatieven op het gebied 

van organisatieleren kunnen gezien worden als wijzen van omgaan met die dubbele 

binding die zich voordoet in de vorm van paradoxen. Boisot (1995), Cornelis (1999), 

Stacey (2000) verwijzen naar Descartes en diens scheiding tussen subject en object als 

een soort grondprobleem in ons denken. De respectievelijke oplossingsrichtingen, 

Schumpeteriaans-leren, communicatieve zelfsturing en transformatieve teleologie, 

verwerpen het mechanistische denken en daarmee ook de idee van een kenbare, voor-

spelbare en planbare toekomst. Daarvoor in de plaats komt een wereldbeeld dat uitgaat 

van de sociale constructie van de werkelijkheid.  
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Het generatieve en transformatieve karakter van de toekomst kan gebruikt worden 

als een middel om met paradoxen om te gaan. Maar die omgang vergt wel leren. Leren 

dat verwant en tevens anders van aard is dan ‘double loop’-leren, want ‘double loop’-

leren is niet primair gericht op de ‘productie van toekomst’, maar op het aanpassen van 

de bestaande praktijk en daarmee de gewoonten en het gedrag van mensen en organi-

saties. ‘Double loop’-leren heeft de mogelijkheid in zich en is de basis voor het leren 

omgaan met het generatieve en transformatieve karakter van de toekomst, maar er is 

dus nog iets meer nodig. Bateson (1972) duidt hier op ‘deuterolearning’ (deuteroleren), 

hetgeen door Argyris & Schön (1996) als een ‘leren hoe te leren’ wordt vertaald. Dit 

leren kan niet als zodanig geoefend worden, omdat het een bijproduct is van ‘double-

loop’-leren. Het is geen nieuwe ‘loop’, maar een bron waaruit iets nieuws ontstaat. De 

sociale plaats produceert als het ware haar bron, haar eigen zone-van-naaste-

ontwikkeling (Vygotsky, 1978), haar eigen potentiële ruimte (Winnicott, 1971), haar 

eigen faseruimte (Stewart & Cohen, 1997) om vervolgens die ruimte te benutten voor 

haar ontwikkeling. 

In dit onderzoek is de wisselwerking tussen het betekenis geven en het creëren van 

opbrengsten als een basis neergezet voor het ontstaan van de ontwikkelingsruimte. Het 

zijn de twee boogstokken van de koepeltent die het pionieren mogelijk maken. De 

vraag naar een productieve relatie tussen ruimte en leren, is te vertalen naar sociale 

settings waar samen betekenis wordt gegeven aan vraagstukken en waar samen aan 

opbrengsten wordt gewerkt. Natuurlijk is daarbij in de context van organisaties sprake 

van specialisatie en taakdifferentiatie, doch voor het produceren van een volgende prak-

tijk is een sociale plaats nodig waar praktijken en mensen in interactie treden. Over-

dracht van kennis uit afzonderlijke praktijken is wel effectief te organiseren, zeker met 

alle communicatie- en informatietechnologie. Die overdracht brengt echter niet van-

zelfsprekend het type leren voort wat bijdraagt aan het tot stand komen van een volgen-

de praktijk. Dit onderzoek stelt dat wederkerig leren rond complexe vraagstukken door 

sociale settings georganiseerd en gefaciliteerd kan worden.  

Vygotsky (1978) omschrijft zone-van-naaste-ontwikkeling als een ruimte waarin 

functies in potentie aanwezig zijn, in een embryonale staat, als het ware wachtend om 

volwassen te worden. Vygotsky vergelijkt die functies met ‘kiemen’ en ‘bloemen’ in 

tegenstelling tot ‘vruchten’. Het zijn nog geen opbrengsten, het zijn aanknopingspun-

ten voor leren. Dit onderzoek voegt daar de idee aan toe dat een sociale plaats die kie-

men zelf plant door het succesvol wederkerig leren. De productie van de toekomst 

wordt voorafgegaan door de constructie van de eigen ontwikkelingsruimte en met na-

me functies die daarbinnen ontstaan als gevolg van het wederkerige leren. Aldus kan de 

productieve aanbeveling voor de leerarchitectuur scherper worden gesteld als het ont-

vankelijker maken van sociale plaatsen voor dit bijproduct van leren als constructiepro-
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ces van de ontwikkelingsruimte. De moeite die leren vergt, loont zich niet altijd direct 

doch schept ruimte voor verder leren, voor uitbreiden en uiteindelijk voor het over-

bruggen van de afstand tussen de huidige praktijk en de volgende. 

Absolute en relatieve ruimte 

Het model van ontwikkelingsruimte is een conceptueel model dat bedoeld is om het 

doen en laten van een collectief (groep, team of netwerk) in de context van professione-

le werksituaties te volgen, te duiden en te ondersteunen. Daarbij gaat de aandacht spe-

cifiek uit naar leren, waarbij leren als een verbindend of brugproces tussen werken en 

innoveren wordt gezien (Brown & Duguid, 1991). De ontwikkelingsruimte is een po-

tentiële leerruimte op een sociale plaats die voortgebracht wordt door en benut kan 

worden voor de menselijke interactie op die plaats. Het is een uitwerking van de rela-

tieve ruimte-opvatting. 

Toch speelt in dit onderzoek ook de absolute ruimte-opvatting een rol. Theoretische 

noties als totaliteit (Oldewelt, 1945), heelheid (Alexander, 2002), basho (Nishida, 1999) 

en extelligentie (Stewart & Cohen, 1997) verwijzen naar de unieke mens, lokale centra, 

de plaats-waarin en de faseruimte. De ontwikkelingsruimte als levende structuur staat 

niet op zichzelf, is niet het product van uitsluitend lokale menselijke interactie. Het 

representeert of verwijst naar een totaliteit die het product is van ontelbare ontwikke-

lingsruimten. De absolute ruimte is geen leegte of uniforme werkelijkheid, maar een 

reservoir aan unieke ontwikkelingsmogelijkheden. Schön’s beeld van de maatschappij 

als ‘lerend systeem’, vind ik om die reden nog steeds aantrekkelijk. Lerende plaatsen 

zijn van eminent belang voor het groter geheel en het groter geheel werkt door op loka-

le niveaus. 

Daarvoor is wel een en ander nodig, hebben mensen elkaar nodig in een proces van 

samenwerken en samen leren om de mogelijkheden te zien en te ervaren. De ander 

bemiddelt tussen persoon en mogelijkheden. Mensen zijn ‘bemiddelaars’ tussen de 

oneindige mogelijkheden die in de totaliteit besloten liggen en de concrete kansen op 

het lokale niveau. Deze sociale dimensie van leren is gesitueerd in de wereld. Leren 

vindt plaats door participatie, door het deelnemen aan activiteiten. Mensen zijn elkaars 

bemiddelaren en het legitimeren van participatie speelt een cruciale rol in het leren en 

daarmee in het benutten van de mogelijkheden tot leren die in de situatie besloten 

liggen. Dit onderzoek is tevens aangedreven door de indruk dat er nog zoveel leermoge-

lijkheden onbenut worden gelaten in de professionele praktijk dat er, met Hatch 

(1999), nog veel lege ruimte (‘empty spaces’) in organisaties te vinden is. Met andere 

woorden, er valt voor pioniers nog veel te ontginnen in de eigen praktijken van hande-

len. 
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Angst voor leren en drempels overschrijden  

Vanuit sociaal perspectief vindt leren weliswaar vanzelfsprekend plaats, maar draagt 

niet vanzelfsprekend bij. Boisot (1998) geeft aan dat organisaties niet altijd het geor-

dende regime willen verlaten omwille van de onzekerheid die het met zich meebrengt. 

Er is een zekere angst voor de vrijheid die mensen en menselijke activiteiten parten 

speelt (Fromm, 1962). De lerende organisatie is in de praktijk nergens te vinden van-

wege de angst voor leren, stelt Schein (2002). De vanzelfsprekende kant van leren, 

namelijk dat leren altijd plaatsvindt omdat het onderdeel is van de praktijk, leidt niet uit 

zichzelf tot verbetering, vernieuwingen of innovaties. Daarvoor is een type leren nodig 

dat de context verandert. Wederkerig leren kan nooit louter cognitief zijn. Het vraagt 

een levende beweging die wegvoert van het bestaande (Engeström, 1987). Die beweging 

hoeft volgens Schein (2002, p. 49) niet bij de top te beginnen: “Het komt zelfs nogal 

veel voor, dat individuele medewerkers of kleine groepen een grote ontwikkeling door-

maken in hun eigen leren voordat de organisatie dat doet.” Maar het risico op uitstoten 

is groot. Succes in leren, stelt Schein, maakt anderen nerveus of jaloers. 

De conceptualisering van de ontwikkelingsruimte is primair bedoeld om te kunnen 

bijdragen aan die ‘kleine groepen van lerende mensen’ door er bijvoorbeeld bijpassen-

de facilitering op te baseren. Maar het is tevens een middel om het met managers en 

leiders van organisaties over leren te hebben en over de ruimte die met name ontwikke-

laars en innovators nodig hebben om de context mee te mogen veranderen. Om de 

werkprocessen en manieren van doen opnieuw uit te vinden (Brown, 1991; Boisot, 

1998), om de lege ruimtes (Hatch, 1999) te mogen betreden. Om datgene wat altijd 

van waarde was en waar zoveel energie in is gestopt, te verlaten en te kiezen voor een 

nieuwe ontwikkeling. Daarbij is kwaliteit, de toekomst die gemaakt wil worden, steeds 

het leidend motief. De ontwikkelingsruimte is een middel voor leren dat wegvoert van 

bestaande problemen naar een betere praktijk of een volgende praktijk. 

Er is naast ‘leren problemen op te lossen’ een ‘leren te bewegen’ nodig. Het model 

van de ontwikkelingsruimte biedt een kader voor het ‘leren te bewegen’ door vanuit een 

0-lijn, het continuüm tussen betekenis en opbrengt, een beweging richting een topsce-

nario hanteerbaar te maken. ‘Leren te bewegen’ kan gezien worden als een succesvolle 

poging om betekenis en opbrengst te verbinden in iets nieuws. Met elke productieve 

verbinding wordt als het ware de 0-lijn overschreden in de goede richting, als een rite 

de passage in de liminale ruimte. De ontwikkelingsruimte is een ruimte met inge-

bouwde drempels, een liminale ruimte waarbij telkens drempels overschreden moeten 

worden. Die drempels komen paradoxaal genoeg opzetten door de creativiteit van het 

bewegend leren en het overschrijden ervan is een bevestiging van die creativiteit. Dit 

liminale karakter maakt van de ontwikkelingsruimte een existentiële plaats. Een plaats 

waar conflicten opkomen en keuzes gemaakt moeten worden. 
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Het vanzelfsprekende leren is geen futiliteit, eerder een ingebouwde moeilijkheid. 

Het karakter van het leren te bewegen is immers spelen met de realiteit door het ter 

discussie stellen ervan. Het onderzoek naar het productteam (vierde casus) heeft tot de 

notie geleid van bandbreedte. De ontwikkelingsruimte is als een pulserende zone die 

een collectief of een sociale plaats omhult. De veronderstelling dat die ontwikkelings-

ruimte groter en groter moet worden is geen goed vertrekpunt. In plaats van te streven 

naar maximale ruimte, is op grond van bovenstaande reflectie een streven naar liminale 

ruimte te verdedigen. Meesterschap in de ontwikkelingsruimte toont zich door het 

gecoördineerd overschrijden van drempels. 

10.4 Reflecties over faciliteren 

De facilitator is in deze studie gepositioneerd als een architect die op sociale plaat-

sen de ontwikkelingsruimte mee vorm geeft en laat benutten. Hij is een leerarchitect 

en ontwerpt de ruimte door leren te faciliteren. Hij wil professionals verleiden hun 

werk op te vatten als leren, waardoor ze de praktijk gaan inrichten en uitvoeren als een 

werken door leren. Hoe groot is de kans dat mensen dit van nature doen? 

De leerarchitectuur is aangereikt als een perspectief op leren in het werk. Het is een 

theoretische notie ontleend aan Wenger (1998) die het beschrijft als een meervoudig 

fenomeen. In werkpraktijken ontwikkelen zich unieke leerarchitecturen. Door dit on-

derzoek is een alternatief ontwerpkader ontwikkeld voor het ondersteunen van uiteen-

lopende leerarchitecturen. In het onderzoek zijn professionals geobserveerd en 

geïnterviewd die producten, instrumenten en diensten ontwikkelen. Mensen van wie 

wordt verwacht dat ze vernieuwingen realiseren. De leerarchitectuur is uitdrukkelijk 

niet als een nieuwe, allesomvattende methodiek van faciliteren gepresenteerd. Integen-

deel, het is eerder een poging bij te dragen aan die unieke leerarchitecturen die zich 

voltrekken in sociale praktijken, een handig gebruik maken van wat er in de betreffen-

de praktijk voorhanden is, het introduceren en combineren van leervormen tot een 

passend arrangement. 

Het eigenaarschap over het leren blijft bij de professionals. Zij zijn zelfverantwoor-

delijk voor hun leren. Vanuit dat vertrekpunt kan facilitering gevraagd en geboden 

worden, maar altijd in de vorm van co-design. In dat kader is gesproken over onderne-

mende groepen die vanuit urgente, complexe vraagstukken de verantwoordelijkheid 

nemen voor het leren. Een verantwoordelijkheid die tot de kern van een vraagstuk wil 

doordringen, die leidt tot doen wat nodig is en daarmee de levende beweging maakt die 

wegvoert van de bestaande naar de volgende praktijk.  

 ‘Lerend systeem’ en ‘collectief leren’ 

De kritiek van Stacey et al. (2000) op het systeemdenken richt zich vooral op het in-

bouwen van het leren in het systeem, niet op het leren zelf en ook niet op het systeem-
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denken als zodanig. Het is een kritiek op de veronderstelling dat een systeem lerend 

kan zijn. Op basis van een fundamentele analyse van verschillende doelopvattingen en 

daarmee samenhangende opvattingen over causaliteit, is de conclusie dat menselijke 

interactie niet als een systeem beschouwd dient te worden omdat dit ultiem leidt tot het 

elimineren van de menselijke vrijheid. Een ‘lerend systeem’ heeft nog steeds een for-

matieve doelopvatting, hoe adaptief ook geformuleerd, die ervan uitgaat dat de toekom-

stige toestand van een systeem vooraf gekend kan worden. Een dergelijke doelopvatting 

bestaat in combinatie met een rationele doelopvatting. De formatieve doelopvatting 

doet een beroep op de rationaliteit om tot keuzes te komen. Het systeem wordt be-

stuurd door die rationaliteit. Het incorporeren van democratische processen in het 

systeem geeft het systeem wel een lerend aanzien, maar lost dit probleem niet op. In 

essentie is een ‘lerend systeem’ een systeem dat ervan uitgaat dat het te kennen is. 

Door dit onderzoek is de notie van het lerend systeem meer verbonden met de ac-

quisitiemetafoor, waarin expliciete kennis centraal staat. Bij die metafoor past een ken-

nisruimte die zich alsmaar uitbreidt met de ontwikkeling van nieuwe kennis en het 

overdragen van die kennis als een vorm van leren. Daartegenover staat de participatie-

metafoor die de nadruk legt op de participatie in praktijkgemeenschappen, collectief 

leren en de ontwikkelingsruimte als medium voor dat leren. ‘Lerend systeem’ en ‘col-

lectief leren’ zijn complementair. Ze vertegenwoordigen de wereld van de rationaliteit 

en de wereld van de creatie. Ik beschouw de professional als een burger van deze twee 

werelden. De professional is gericht op kennen en zoeken, op zekerheid en ambiguï-

teit, op ordening en vrijheid, enzovoort. Het verbinden van die werelden is in paragraaf 

8.4 uitgewerkt als een vermogen tot zelfbalanceren vanuit een grondparadox. 

Complexiteit als conditie 

Voor collectief leren zijn complexe vraagstukken nodig. Dergelijke vraagstukken 

zijn te vinden in de niet geordende kant van de werkelijkheid, het complexe regiem of 

de chaos (Boisot, 1998; Snowden, 2002; Teisman, 2005). Het zijn vraagstukken die 

zich niet laten opdelen en verdelen, maar in samenhang betracht moeten worden. 

Vraagstukken waar meerdere disciplines voor nodig zijn om tot een ‘oplossing’ te ko-

men. De facilitering richt zich op het begeleiden van het collectief naar die complexe en 

urgente vraagstukken. In tabel 10.1 is aangegeven hoe dat in zijn werk kan gaan. Daar-

bij zijn drie manieren om met de toekomst om te gaan (Polak, 1964): doemdenken, 

conditioneel denken en opportunisme, afgezet tegen drie toestanden van de werkelijk-

heid (Boisot, 1998): orde, complexiteit en chaos. 



276 leerarchitectuur 

 

Tabel 10.1 Complexe en urgente vraagstukken centraal stellen 

 Orde Complexiteit Chaos 

Doemdenken Het maakt toch niet 
uit wat we doen. 

Vooral niet in be-
weging komen. 

Wat is er nu eigenlijk 
bereikt? 

Doorgaan is het 
devies, niet omkij-
ken. 

Blik op oneindig. 

Conditioneel 
denken 

Routines werken 
tegen ons. 

Wat is de positieve 
kern in de routines 
geweest? 

Welke complexe 
vraagstukken moe-
ten worden opge-
pakt? 

Wie is daarmee be-
zig of dient daarbij te 
worden betrokken?  

We doen heel veel, 
maar houden we dit 
vol? 

Wat hebben we uit-
gevonden? 

Opportunisme We gaan in één keer 
over. 

Op hoop van ze-
gen. 

Van elke ervaring valt 
iets te leren. 

Waar zijn we echt 
goed in? 

Alles wat ons over-
komt is positief te 
interpreteren. 

 

In de tabel wordt de kern gevormd door de combinatie van conditioneel denken en 

het complexe regime. Collectief leren vraagt ‘conditionele complexiteit’ in de vorm van 

urgente kwesties die zich niet simpel laten oplossen. Dergelijke kwesties spelen zich af 

in het hier en nu. Doemdenken en orde zijn te verbinden met het verleden. Opportu-

nisme en chaos verwijzen naar de toekomst. De leerarchitectuur is in haar facilitering 

erop gericht het leren naar de kern te brengen. In tabel 10.1 is dat weergegeven als vier 

keer twee bewegingen. Vanuit elke hoekpunt kan een beweging worden gemaakt naar 

de ‘middenpositie’ door ofwel naar het complexe regime of naar het conditionele toe-

komstdenken op te schuiven (stap 1). Dit zijn voorbereidende activiteiten om tot de 

kern te geraken (stap 2), de conditionele complexiteit van het hier en nu. In die conditi-

onele complexiteit is het leren gecentreerd rond de urgente vraagstukken en in de soci-

ale settings rond die vraagstukken. Vanuit dit hier en nu is een ‘levende beweging’ 

mogelijk die wegvoert van het bestaande. Die beweging leidt ertoe dat de uithoeken van 

de tabel opnieuw worden geactiveerd. Er is sprake van een ‘natuurlijke’ circulatie in de 

sociale plaats, de leerarchitectuur maakt er gebruik van en is erop gericht telkens die 

‘levende beweging’ mogelijk te maken in de wetenschap dat zonder die beweging de 

ontwikkelingsruimte niet wordt benut.  

Veilige leeromgeving: de bedding voor leren 

Het heen en weer bewegen vanuit de periferie naar de kern van de ontwikkelings-

ruimte waar een levende of oorspronkelijke beweging mogelijk is, is waar de facilite-

ring gebruik van maakt. Het betreft dan het ondersteunen van die bewegingen oftewel 
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het laten doorstromen van ervaringen en menselijke energie in de sociale plaats en 

tussen sociale plaatsen. In concrete praktijken en werksituaties komt het erop aan. Daar 

dient de bedding voor leren met anderen, collectief leren, aanwezig te zijn. Hoe kun-

nen afdelingen, teams en netwerken zich meer lerend organiseren? Op basis van dit 

onderzoek ligt een vorm van facilitering voor de hand waarin veiligheid én beweging 

zijn verbonden. Een facilitering die is gericht op de ‘bedding voor leren’. 

Het woord bedding verenigt twee noties: fundament (de ondergrond) en loop (door 

het landschap). Er is een basis nodig en zoiets als een mogelijkheid tot stromen. Op het 

gevaar af weer in een nieuwe organische metafoor verzeild te raken, toch een korte 

verkenning van het woord ‘bedding’. Misschien herinnert u zich nog de jaren zestig, 

zeventig van de vorige eeuw. In het onderhoud aan onze waterwegen ging men rigou-

reus anders te werk. Veel rivieren, zijriviertjes en beken werden ‘gekanaliseerd’, soms 

zelfs voorzien van een betonnen bodem. Goed voor de doorstroming, was de gedachte. 

Maar tijden veranderen. Het landschap is er in de beleving van veel Nederlanders niet 

mooier op geworden. Er klonk steeds vaker protest tegen de kanalisering. Bovendien 

blijkt dat het snel afvoeren en continu leegpompen van polders, het water uit ons land-

schap heeft verdrongen. Na de overstromingen van de Maas en de Waal eind vorige 

eeuw, moet de rivier juist de ruimte krijgen. Dat is nu de heersende gedachte in water-

beheer, zodat de rivieren bij hoog water het land tijdelijk in bezit kunnen nemen. Alles 

zo snel mogelijk afvoeren is geen optie meer. 

De bedding voor leren laat zich niet straffeloos kanaliseren, het traject van leren kan 

niet worden afgedwongen, maar vraagt wel onderhoud en visie op het leerlandschap 

van organisaties. Want de rivier de ruimte geven kan alleen op basis van kennis over 

welk land onder welke omstandigheden veilig onder water kan komen te staan. Door op 

een zorgvuldige manier aan de bedding te werken behoeden we ons voor al te rigou-

reuze ingrepen die later niet blijken te werken. De bedding dient constructie en decon-

structie te faciliteren op een manier die bijdraagt aan de omgeving, het leerlandschap 

waar een praktijk onderdeel van uitmaakt. Het fundament van de bedding vraagt om 

informatie, protocollen en standaards. De loop staat symbool voor de ruimte voor leren 

zoals het zich voltrekt, voor het onderhandelen over betekenissen en over wat goed is 

om te doen in een gegeven situatie.  

Leren in de praktijk is niet te isoleren, het is er intrinsiek mee verbonden. De leer-

architectuur is erop gericht om de beweging te bevorderen naar het leren in de praktijk, 

in het hier en nu over de kwesties en vraagstukken die ertoe doen. Dit dient echter 

gezien te worden als een constellatie van bewegingen, waarbij de meest oorspronkelijke 

die beweging is waarbij sprake is van ‘levende beweging’ die wegvoert van het bestaan-

de. Eerder is aangegeven dat het voor de leerarchitectuur belangrijk is daarop de aan-

dacht te blijven vestigen omdat daar de wederkerigheid ‘live’ plaatsvindt. De bedding is 
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zowel het geheel aan routines en verworvenheden alsmede het resultaat van een evolu-

tie in het leren. In de bedding ligt met andere woorden veel kennis en ervaring beslo-

ten. Veiligheid is niet alleen een voorwaarde voor leren, maar ook een gevolg van leren 

als het wederkerig van aard wordt. In die wederkerigheid kan het leren de vrije loop 

krijgen en de vrije ruimte opeisen. 

Een strategie van heruitvinden 

Het onderscheid van Sfard (1998) tussen acquisitiemetafoor en participatiemeta-

foor, twee grondpatronen van leren, sluit aan bij het onderscheid in twee epistemolo-

gieën dat door Cook & Brown (1999) is gemaakt. De ‘epistemologie van bezit’ komt 

overeen met de acquisitiemetafoor en behandelt kennis als iets dat door mensen kan 

worden toegeëigend. De ‘epistemologie van de praktijk’ gaat uit van ‘knowing’, een 

weten in actie, een bekwaamheid. Die bekwaamheid kan niet worden overgedragen 

zoals geëxpliciteerde kennis, maar wordt verworven en getoond door deelname aan 

praktijken. Het dient geïntegreerd te worden in het werk, effect te hebben op prestaties 

en een verbinding te hebben met de strategie van een onderneming. In deze studie is 

strategisch leren verbonden met de notie van heruitvinden van de organisatie (Brown, 

1996), hetgeen inhoudt dat niet alleen nieuwe producten en diensten worden ontwik-

keld, maar de wijze waarop wordt ontwikkeld ook in het geding is, alsmede de daarmee 

verbonden keuzeprocessen. Dit past in de toegenomen strategische rol die leren in 

organisaties inneemt (Walton, 1999; Harrison & Kessels, 2004; Marsick, 2006). 

Een ‘strategie van heruitvinden’ kan gezien worden als een brug tussen epistemolo-

gieën en de grondpatronen van leren. Het kenmerkt zich door informele werkvormen 

toe te passen op échte problemen in werksituaties. Het is eigenlijk niet nodig om het 

apart over leren te hebben, ware het niet dat er in de praktijk dingen gebeuren die we 

niet goed vinden, die we liever voorkomen hadden of die we meer in samenhang willen 

brengen. De facilitering kan ertoe bijdragen meer aandacht te geven aan het natuurlijke 

leren, het leren niet vanzelfsprekend te vinden en het leren te vormen en te verdiepen 

in lijn met hoe het plaatsvindt. Er hoeft geen spanning te ontstaan tussen ‘informele 

vormen’ en facilitering mits de facilitering gebruik maakt van die informaliteit en deel-

nemers betrekt bij de facilitering. Het is namelijk niet zo dat informeel betekent het 

leren (en werken) op z’n beloop te laten. 

De strategie van heruitvinden beoogt niet de organisatie te veranderen of te reorga-

niseren, ook niet het gedrag van individuen of de cultuur aan te passen, maar het leren 

te vormen rond de kwesties die ertoe doen. De juiste granulatie van het leren in organi-

saties lijkt doorslaggevend in het goed verbinden van epistemologieën en patronen van 

leren. Daarmee wordt bedoeld dat het articuleren en formuleren van vraagstukken (de 

kwestie) en het bepalen van de juiste mix aan disciplines en mensen (de sociale confi-

guratie) er enorm toe doen. Het gaat om de juiste omvang, zwaarte, complexiteit van de 



 reflecties en conclusie 279 

 

opgave en de juiste mensen om het op te pakken. De ‘korrelgrootte’ van het leren krijgt 

in de leerarchitectuur vorm door het samenspel van productieve zoekvraag en sociale 

setting (zie paragraaf 9.6.3). Zij zorgen voor de inkleuring die het leren in de verschil-

lende richtingen voortstuwt en tot een opbrengst laat komen. 

Grenzen overschrijden: weven van praktijken 

Het generatieve karakter van de ruimte (Thrift, 2001) en de generatieve dans tussen 

epistemologieën (Cook & Brown, 1999) hebben dit onderzoek geïnspireerd tot het 

ontwikkelen van een opvatting over faciliteren die gebruik maakt van het vermogen van 

mensen om ruimte te maken. Dit vermogen is gekoppeld aan leren, met name weder-

kerig leren. Het past binnen de poging van Dibella (1998) om de ontwikkelingen in het 

veld van organisatieleren langs drie lijnen onder te verdelen en daarbij een pleidooi te 

houden voor het vermogensperspectief. De kern van het vermogensperspectief is dat 

leren overal plaatsvindt, maar dat de kwaliteit en het effect van dat leren niet overal 

gelijk is. Dit komt omdat niet overal het leren zelf wordt ontwikkeld.  

Voltaire eindigt zijn Candide met de memorabele woorden: mais il faut cultiver 

notre jardin. Het is een soort mengeling van troost en aansporing. Wat ons rest is om 

onze tuin te bewerken. Wat eraan voorafging kan gelezen worden als een kritiek op een 

filosofie die beweert dat alles wat je overkomt in het leven het beste is wat je kan over-

komen. Voltaire laat zien dat een dergelijke filosofie tot absurde situaties leidt. Het 

geeft je een gevoel dat het toch niet uitmaakt, want uiteindelijk komt het allemaal goed. 

Wat er ook gebeurt, het is positief te duiden. Maar ondertussen gebeuren de meest 

verschrikkelijke dingen. Het lezen van de literatuur over de lerende organisatie gaf me 

soms hetzelfde gevoel. Leren lijkt onze hoop op betere professionals, op betere organi-

saties en een betere wereld. Maar ondertussen krijgen we dagelijks een portie ellende 

over ons heen. 

Dit proefschrift drukt een passie voor leren uit en vooral een passie voor het bege-

leiden en ondersteunen van leren in de praktijk. De nadruk is gelegd op een waarde-

rende houding voor professionals die vanuit een intrinsieke betrokkenheid bereid zijn 

praktijken te verbeteren en te vernieuwen, en daarvoor de vrije ruimte zoeken. Dit laat 

zich niet managen in de betekenis van sturing van bovenaf (Caluwé & Vermaak, 1999; 

Snowden 2002; Land, 2003; Homan, 2006). Het gaat om ondernemende groepen die 

in de marge opereren die de formele organisaties hun gunt, maar ook om ‘georgani-

seerde’ netwerken waarin het eigenaarschap over het leren bij de professionals blijft. 

De twee flankerende casussen uit het vorige hoofdstuk zijn daar voorbeelden van. In 

deze netwerken komen (afzonderlijke) disciplines en praktijken samen. Voor de facili-

tering ligt daar een taak om de sociale settings zó te structureren vanuit productieve 

vragen dat de kans op leren wordt vergroot. Dit alles om het generatieve karakter van 

leren in lijn te brengen met het generatieve karakter van de ruimte.  
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10.5 Reflecties over de onderzoeksmethode 

Het laatste thema dat een beschouwing behoeft, betreft de onderzoeksaanpak, de 

theory-guided bricolage en de daaraan gekoppelde modelbouw als vorm van montage. 

De reflectie is daarbij niet alleen gericht op het beoordelen van de gevolgde aanpak in 

relatie tot de onderzoeksvraag, maar op het bepalen van de eventuele waarde van brico-

lage en montage voor de leerarchitectuur. Dit onderzoek is vormgegeven als actie- en 

ontwerponderzoek, gericht op het ondersteunen van het leren in professionele werksi-

tuaties. In hoeverre helpt het de leerarchitect als hij zijn praktijk opvat als een vorm van 

bricolage? 

Er is zelden of nooit sprake van één definitief beste methode om een bepaald soort 

van problemen op te lossen, stelt Van Strien (1986). Volgens Van Strien is het beter te 

spreken van probleemoplossingsparadigma’s. Het systeemdenken is zo’n paradigma 

met een keur aan tools en technieken om organisatie- en leervraagstukken te benade-

ren. Datzelfde geldt voor het ontwikkelingsperspectief op organisatieleren, waarin het 

reflectief practicum en actieleren als veelbeoefende vormen in allerlei varianten zijn 

uitgewerkt. Het sociaal constructionistisch paradigma legt de nadruk op het analyseren 

van taal, de dialoog en het begeleiden van conversaties. Deze en andere probleemoplos-

singsparadigma’s lijken elkaar niet af te wisselen, maar blijven eerder naast elkaar be-

staan. Het past binnen de collage als postmoderne metafoor voor organisatietheorie 

(Hatch, 1997). Kenmerk van een collage is dat die tegenstrijdigheden en ambiguïteit 

toelaat. Voor de professionele praktijkbeoefenaar dient het als een gegeven te worden 

beschouwd dat er concurrerende probleemoplossingsparadigma’s bestaan. Het continu 

uitbreiden en actualiseren van het repertoire is een gangbare manier van professionali-

sering, een leren omgaan met opkomende methoden en werkvormen, maar is tevens 

aan grenzen gebonden. Het gaat ook om juiste keuzes en combinaties te maken in de 

veelheid aan methoden in relatie tot de situatie waarin men zich bevindt. Dit vraagt een 

zekere paradigmatische flexibiliteit, hetgeen echter niet betekent dat alle methoden met 

elkaar te combineren zijn. 

Volgens Ciborra (2002) is bricolage te beschouwen als tegenhanger van de rationele 

sfeer waarin het werk wordt geordend, georganiseerd en uitgevoerd aan de hand van 

planningen en volgens procedures. Peck (1998) definieert op een soortgelijke manier 

‘community’ als iets complementairs aan organisatie. Op het moment dat een ‘com-

munity’ zich te veel gaat organiseren, verliest ze haar karakteristieken als ‘community’ 

die hun fundament vinden in informele relaties, vriendschap en dialoog. Zo be-

schouwd is bricolage verbonden met die sfeer van ‘communities’ en de tegenhanger 

van plannen, wat in formele organisaties gangbaar is. Bricolage maakt gebruik van 

improvisatie en spel. Bricolage leidt niet naar voorspelbare uitkomsten, het is eerder 
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een weg naar serendipiteit met de mogelijkheid tot het vinden van iets waardevols (Ci-

borra, 2002). 

Eerder is gesteld dat professionals in twee werelden leven met aan de ene kant de 

formele, rationele organisatie met planningen en procedures en aan de andere kant de 

informele, bezielde organisatie waarin betekenis en waarden centraal staan. Die werel-

den laten zich verbinden met onderscheidingen zoals orde en chaos, ingewikkeld en 

samengesteld. De formele organisatie is geordend en kan ingewikkelde problemen wel 

aan. Maar in de bezielde organisatie heerst er chaos en zijn de problemen samenge-

steld. Het is de vraag of beide werelden even groot zijn. Wellicht is het handiger de 

sfeer van communities en bricolage als een marge of supplement van de formele orga-

nisatiestructuur te benaderen, wat geen afbreuk hoeft te doen aan haar mogelijke bij-

drage aan de organisatie of een werkveld. Het geeft wel aan dat bricolage legitimering 

behoeft vanuit die formele structuur om te kunnen bestaan. Indien professionaliteit 

uitsluitend wordt gedefinieerd als behorend tot de formele structuur, dan kan bricolage 

tot een marginaal proces of onprofessioneel handelen worden. Ciborra wijst echter 

vooral op de kracht van bricolage die is gelegen in het benutten van de situatie, met 

alles wat voorhanden is om daarmee ‘de wereld te laten werken’ voor een gegeven pro-

bleemsituatie. 

Het proces van bricolage en het optreden van de bricoleur is per definitie tegen-

intuïtief vanuit een formeel en rationeel organisatieperspectief. De bricoleur werkt 

immers wel aan een probleem in de context, maar volgt niet de formele stappen van 

probleemoplossen of een projectplan. Bricolage is niet contingent met de dagelijkse 

gang van zaken. Het lijkt daardoor ook onhandig omdat er op een andere wijze aan de 

slag wordt gegaan. De bricoleur kan zich op dat moment moeilijk verdedigen of legiti-

meren omdat de uitkomst onzeker is. Met het organiseren of formaliseren van de brico-

lage echter, verdwijnt juist de kracht ervan, zoals ook de community verdwijnt als ze tot 

organisatie overgaat. De bricolage zelf kan niet als een ‘engineering’-methode worden 

verpakt. 

Op basis van dit onderzoek kunnen drie voordelen worden benoemd van bricolage. 

Deze voordelen worden besproken in het licht van die complementaire positie. 

• Bricolage is pragmatisch. De bricoleur maakt handig gebruik van wat voorhan-

den is in de situatie. Dat zijn ook mogelijkheden uit de formele sfeer van een 

organisatie of netwerk. De bricoleur kan bijvoorbeeld een belangrijke interne 

conferentie benutten om in de marge een aantal mensen met elkaar in contact 

te brengen rond een bepaald vraagstuk. 

• Bricolage is generalistisch en grensoverschrijdend. De bricoleur werkt vanuit 

een inhoudelijke betrokkenheid op het geheel en de totaliteit van de context en 

zoekt naar verbindingen met betrokken mensen op alle niveaus. De bricoleur is 
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zich wel bewust van grenzen tussen afdelingen, disciplines, etc., maar tevens 

gericht op het overschrijden van die grenzen omwille van de netwerkvorming 

en het benutten van de kracht van netwerken. 

• Bricolage is esthetisch. Het afbreukrisico van de formele en rationele organisa-

tie is het inruilen van kwaliteit voor efficiency. Daarmee verdwijnt die aandacht 

die professionals van nature hebben voor kwaliteit niet definitief, zij verschuift 

echter naar de marge en komt op in de communities die zich spontaan vormen 

rond vraagstukken. De bricoleur resoneert met die authentieke bekommernis 

om het goede en het mooie. 

Aldus komt het beeld op van een marge in het professionele werkveld waar gerom-

meld wordt met wat voorhanden is aan vraagstukken of problemen die plots vlam kun-

nen vatten en aandacht trekken. Sociaal gezien leidt dat tot een toenemende 

belangstelling voor een inzicht of een vondst. Bricolage draagt bij aan het ontstaan van 

nieuwe inzichten en nieuwe producten door de wisselwerking tussen betekenis en 

opbrengst te faciliteren. Maar bricolage dient ook verslag te doen van die opbrengsten 

om ze vanuit de marge terug te voeren naar de hoofdstroom van de alledaagse werke-

lijkheid. Montage kan gezien worden als een bijpassende vorm van handelen. Montage 

kan zich richten op het beschrijven van het proces van betekenisgeving in de vorm van 

bijvoorbeeld een leergeschiedenis (Kleiner & Roth, 1997) of een weblog. Maar vaak zijn 

proces en opbrengst niet te scheiden. De ‘monteur’ kan voor het verbeelden en over-

dragen uiteenlopende vormen en media inzetten. Juist omdat het vanuit de marge 

komt, hoeft het niet aan ‘standaard formaten’ zoals rapporten en PowerPoint-

presentaties te voldoen. Het moge duidelijk zijn dat bricoleur en monteur in elkaars 

verlengde liggen. 

In hoeverre dient de leerarchitectuur als een vorm van bricolage te worden opgevat? 

Op grond van het bovenstaande, de aanname dat er een hoofdstroom in het professio-

nele leven aanwezig is die zich kenmerkt door rationele structuren en dat die hoofd-

stroom een marge of supplement oproept waarin ‘communities’ en bricolage-achtige 

processen ontstaan, lijkt het logisch de leerarchitectuur in beide sferen een plaats te 

geven. De leerarchitect kan niet vervreemden van de formele structuren van de profes-

sionele organisatie, hij dient in beide werelden te kunnen handelen. Echter, er is ook 

geconstateerd dat de werkwijzen in de hoofdstroom zich niet lenen voor de marge in-

dien ze als stringente methoden worden toegepast. Zij behoren dan tot de rationele 

structuur van de formele organisatie. Leertrajecten in de vorm van een vaststaand pro-

gramma of een strikt te volgen stappenplan adresseren die marge niet of nauwelijks. 

De methodologische uitwerkingen van bricolage (Denzin & Lincoln, 2000) gaan te-

rug op de opmerkingen over bricolage van Levy-Strauss: de bricoleur is als een klus-

jesman en gebruikt de voorhanden zijnde middelen. Derrida (2003) geeft vervolgens 
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een interpretatie van wat die middelen zijn: “the instruments he finds at his disposition 

around him, those which are already there, which had not been especially conceived 

with an eye to the operation for which they are to be used and to which one tries by trial 

and error to adapt them, not hesitating to change them whenever it appears necessary, 

or to try several of them at once, even if their form and their origin are heterogenous -- 

and so forth.” Het kan niet zo zijn dat de leerarchitect als bricoleur uitsluitend eigen 

middelen aanwendt en uit zijn eigen repertoire een leerarrangement samenstelt. De 

leerarchitect dient per definitie op verkenning uit te gaan naar de potentiële mogelijk-

heden van de ontwikkelingsruimte. 

Aldus is het toepassingsgebied voor de bricolage bij uitstek de ontwikkelingsruimte 

waarin de potentie besloten ligt en de functies nog verborgen liggen. Door leerproces-

sen met en voor een collectief te arrangeren, wordt die ontwikkelingsruimte aange-

sproken en bestaat de rol van de bricoleur erin de opkomende mogelijkheden te 

benoemen en in het leren te verweven waardoor weer nieuwe mogelijkheden kunnen 

opkomen. Het is dit weven waarbij de bricoleur en de deelnemers in de leerprocessen 

een ongekende vrijheid hebben in het aanpassen en combineren van die mogelijkhe-

den voor de eigen doeleinden. Het is in die zin een wetteloze marge waarin wordt geo-

pereerd en waarin wellicht de bruikbaarheid in relatie tot het vraagstuk wat voorligt het 

enige criterium is waarop middelen worden afgewogen. 

Duidelijk is dat de bricoleur niet zo maar zaken kan inbrengen die geen relatie heb-

ben met de ontwikkelingsruimte. Op dat moment treedt er een vorm van organisatie 

van het leren op vanuit de rationaliteit van de leerarchitect en wordt het leerproces uit 

de marge gehaald. Indien de leerarchitect beide werelden moet kunnen bewandelen, 

vraagt dit om een grote accuraatheid en zelfreflectie. De grens tussen hoofdstroom en 

marge is permeabel en kan overschreden worden. In de hoofdstroom kan vanuit dat 

repertoire methodisch gefaciliteerd worden, in de marge dient het repertoire als heuris-

tisch instrument om de mogelijkheden in de ontwikkelingsruimte te vinden. Die moge-

lijkheden zijn leidend en aanpassing van die mogelijkheden is toegestaan, echter niet 

door ze te incorporeren in een vooropgezet bouwplan. De bricoleur is in alles gericht op 

een ontwerpen voor leren. 

10.6 Conclusie: de mogelijke bijdrage van leerarchitectuur 

Als de crux van een proefschrift erin bestaat om tot een oordeel te komen, dan is het 

hier de plaats om dat oordeel te vellen. Het betreft natuurlijk het oordeel van de onder-

zoeker over het eigen onderzoeksproces en de opbrengsten daarvan. Dit onderzoek is 

gestart vanuit een vooronderstelling dat mensen door hun interactie en activiteiten 

ruimte en tijd máken. In die gecreëerde ruimte en tijd ontstaat en voltrekt zich het 

leren dat inherent verbonden is met menselijke activiteit. Dit onderzoek is opgezet als 
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een verkenningstocht naar plaatsen waar professionals ruimte maken voor het leren. 

Onderweg is er met uiteenlopende mensen gesproken en de uitkomsten daarvan zijn 

verwerkt in een groeimodel dat uiteindelijk heeft geleid tot het model van de ontwikke-

lingsruimte. In dezelfde exploratieve aanpak is vervolgens de leerarchitectuur als bij-

passende praktijk van faciliteren verkend en opgetekend. 

Op grond van de modelbouw en het beantwoorden van de onderzoeksvragen is op 

te maken dat de relatie tussen ruimte en leren in werksituaties hanteerbaar te maken is 

in conceptuele en praktisch-inhoudelijke zin. De exploratie van een aantal praktijken 

heeft geresulteerd in een verdieping van bovenstaande veronderstelling. Daarbij is te-

vens gebruik gemaakt van uiteenlopende bronnen in de literatuur. De literatuur werkte 

zowel gidsend voor het ontwikkelen van een casus als heuristisch voor het plaatsen van 

de observaties en de conceptontwikkeling. De literatuur fungeerde tevens als een ge-

zonde rem op de exploratie die soms te ongeremd wilde zijn. Ik denk dat deze studie de 

volgende bijdrages heeft opgeleverd aan een op de praktijk gerichte theorie over ont-

werpen voor leren.  

Het model van de ontwikkelingsruimte is een model voor strategisch leren op het 

lokale niveau. Het lokale niveau is de praktijk waar professionals door samenwerken tot 

producten en diensten komen. Het is ook het niveau waar problemen, vraagstukken en 

uitdagingen opkomen die niet uit de weg gegaan kunnen worden. Vraagstukken waar 

het succes en soms het voortbestaan van een organisatie of werkveld van afhangt. Deze 

vraagstukken laten zich niet altijd opdelen en verdelen, maar zijn zodanig complex en 

samengesteld dat ze letterlijk vragen om een ondernemende groep die nieuwe wegen 

inslaat. Voor het samen werken en leren aan dat soort complexe, samengestelde vraag-

stukken biedt de leerarchitectuur een operationeel kader. 

Dit onderzoek werpt een aanvullend licht op het eigenaarschap over het leren. Het 

laat zien dat een collectief eigenaar is van zijn ontwikkelingsruimte, of men nu wil of 

niet. Op individueel niveau is het helder. Ik kan niet voor een ander leren. Een mens is 

altijd zelf eigenaar van zijn leren. Maar ik kan wel bemiddelen in het leren van de an-

der, in de zone-van-naaste-ontwikkeling. Op collectief niveau ontstaat er een ontwikke-

lingsruimte die conditioneel is voor de slagingskans van een ondernemende groep ten 

aanzien van het complexe, samengestelde vraagstuk. Het is niet voldoende zich eige-

naar van het vraagstuk (of probleem) te voelen, men dient zich eigenaar te weten van de 

ontwikkelingsruimte omdat daar de mogelijkheden gevonden kunnen worden om die 

nieuwe weg te bewandelen, een volgende praktijk te ontwikkelen. 

Er is door dit onderzoek op een andere manier een verbinding gelegd tussen leren 

op de verschillende niveaus: individueel, team, organisatie, werkveld, maatschappij. Bij 

aanvang van dit onderzoek was er de gedachte dat op het lokale niveau, in de ontwikke-

lingsruimte van de sociale plaats die verbinding ‘live’ wordt gelegd. De ontwikkelings-
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ruimte is een levende structuur. Daar komen mensen uit alle niveaus samen om bete-

kenis te geven aan die vraagstukken die ertoe doen. Die gedachte is niet verdwenen, 

maar er is geconstateerd dat de verbinding gemaakt wordt in de marge van de formele, 

rationele organisatie. Het lijkt alsof de aard van de ontwikkelingsruimte past in de in-

formele, marginale ruimte van een formeel niveau. Een ruimte die niet tot de hoofd-

stroom van het gebeuren behoort. Die er ogenschijnlijk niet toe doet. De formele 

organisatie roept echter een complementaire ruimte op waarin ondernemende groepen 

hun gang (moeten) kunnen gaan. Het marginale bestaan en het werken aan uiterst 

belangrijke zaken sluiten elkaar dus niet uit, maar in. Deze constatering roept nieuwe 

vragen op bij pogingen het organisatieleren in een omvattende cyclus te formaliseren. 

In deze studie zijn uitstapjes naar de filosofie gemaakt. De metafoor van de spiegel 

die in relatie tot het ‘ba’-concept is besproken, is als zodanig niet doorontwikkeld, maar 

heeft op de achtergrond wel een rol gespeeld. De spiegel is een vorm van directe terug-

koppeling. Zoals een danser voor de spiegel z’n bewegingen kan volgen en weet waar 

hij aan moet werken, zo weerspiegelt de ontwikkelingsruimte de leermogelijkheden 

van een sociale plaats. Een collectief heeft er belang bij zijn ontwikkelingsruimte tot 

een spiegel te maken, dat wil zeggen heel directe vormen van terugkoppeling in te 

bouwen. In deze studie is het voorbeeld van de sociale barometer toegelicht. De sociale 

barometer staat symbool voor een vorm van terugkoppeling op leren opdat zich trans-

formaties voltrekken die bijdragen aan kwaliteit, aan waarden, aan een toekomst waar-

voor men leeft en werkt. Het werkt misschien op de manier zoals de hoofdpersoon in 

de roman Sosha van Nobelprijswinnaar Singer het uitdrukt:…dat als men een kwade 

trek heeft en hem weet te overwinnen, hij kan omslaan in het tegenovergestelde. 

10.6.1 Aanknopingspunten voor verder onderzoek  

Dit onderzoek dient gepositioneerd te worden in de beginfase van de sociaalweten-

schappelijke cyclus. Het model van de ontwikkelingsruimte fungeert daarbij als kader 

om hypothetisch deductief een praktijk van facilitering te schetsen die daarbij aansluit. 

Geprobeerd is de waarde en de bruikbaarheid van de opbrengsten aannemelijk te ma-

ken, maar de modelbouw vraagt per definitie nog verder onderzoek en toetsing. Gaan-

de de modelbouw en de daaropvolgende uitwerkingen van de leerarchitectuur als 

faciliteringspraktijk die gebruik maakt van het model van de ontwikkelingsruimte, is 

een lijst met aandachtspunten en vragen samengesteld. Het hypothetisch deductief 

doordenken hiervan levert richtingen op voor verder onderzoek. 

Het maakproces van ruimte 

Dit onderzoek geeft aanleiding voor een verder onderzoek naar een relatieve ruimte-

opvatting waarbij ruimte wordt opgevat als een gevolg van menselijk handelen. Dit 

onderzoek past in een bredere stroming waarin leren als sociale activiteit wordt gesitu-
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eerd en vanuit die gesitueerdheid een beweging maakt (Vygotsky, 1986; Engeström, 

1987; Nonaka & Takeuchi, 1995; Lave & Wenger, 1991, Wenger, 1998). Voor sociale 

activiteit en beweging is ruimte nodig en die ruimte is niet louter een in bezit nemen 

van een oneindige leegte. Deze ruimte is te beschouwen als een lokale sfeer met unieke 

eigenschappen die mede cultuurhistorisch zijn bepaald. 

Hoe dat maakproces nu precies verloopt is onderbelicht gebleven. Vanuit het model 

van de ontwikkelingsruimte is aangegeven dat er subruimtes denkbaar zijn die ge-

maakt worden door leeroriëntaties te ontwikkelen. Tevens is aangegeven dat die ont-

wikkeling via een sociale setting dient te verlopen.  

De ervaring van ruimte 

Er is in dit onderzoek (Casus 3) globaal verkend welke factoren van invloed zijn op 

het gevoel van ruimte. Deze factoren (tijd, natuurlijkheid, verhalen, gedeeld leider-

schap) zijn gerelateerd aan de dimensies van de ontwikkelingsruimte, maar een verdere 

doorontwikkeling kon in de opzet van dit onderzoek niet plaatsvinden. Echter, ont-

werpprincipe twee doet een oproep tot een multifunctionele inrichting van de ontwik-

kelingsruimte. Daarmee is bedoeld het van faciliteiten voorzien van de subruimtes om 

de leeroriëntaties te ondersteunen. Maar daarmee is het ‘functioneren’ van de ruimte 

voor mensen als zodanig nog niet gerealiseerd. Het gegeven dat de respondenten in 

casus drie in staat zijn gebleken om een onderscheid te maken tussen ‘goed’ en ‘slecht’ 

functioneren, is aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen. De subjectieve be-

leving bevat belangrijke informatie over de ontwikkelingsruimte vanuit individueel 

perspectief en kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de relatieve ruimte-

opvatting tot een intersubjectief perspectief op de ontwikkelingsruimte. 

Leren als participeren in de sociale praktijk: wederkerige erkenning en waardering 

Participatie wordt door Wenger (1998) gedefinieerd als een sociale ervaring van le-

ven in de wereld in termen van deelnemer zijn in sociale gemeenschappen en actieve 

betrokkenheid in sociale initiatieven en ondernemingen. Het begrip ‘mutual recogniti-

on’ is daarbij een criterium om te bepalen of het participatie betreft. De kapper die mijn 

haren in een half uurtje knipt vormt met mij geen sociale praktijk. Natuurlijk kan ik 

een boeiend gesprek met hem aangaan en dat gesprek is een sociale activiteit, maar dat 

zal niet tot een gedeelde praktijk leiden. 

In de context van professionele organisaties en met name door de opkomst van 

netwerkorganisaties en netwerken, adhocratieën, tijdelijk werkzame overeenkomsten 

en uiteenlopende gelegenheidsgezelschappen, is er een veelheid aan professionele 

contacten. Verdelen van aandacht, keuzes maken, omgaan met vrijheid, bepalen de 

participatie en de betrokkenheid van professionals. Het zou interessant zijn om vanuit 

het model van de ontwikkelingsruimte verder onderzoek te doen naar de sociale erva-
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ring van professionals. In hoeverre ervaren zij hun werkpraktijk als een totaliteit? 

Wanneer is er sprake van wederkerige erkenning en waardering? In hoeverre bereidt de 

initiële opleiding participatie in de praktijk voor?  

Vormen van informeel leren en de vier dimensies van de ontwikkelingsruimte 

Er zijn allerlei vormen van leren die dichtbij de praktijk opkomen, waar praktijkpro-

blemen centraal staan en waar deelnemers zelf ‘het programma’ bepalen. De populari-

teit van actieleren en communities of practice zijn daar tekenen van. Maar ook 

fenomenen als open space, wereldcafés, KAOS pilots, vrijplaatsen, barcamps, unconfe-

rences, enzovoort, duiden op een behoefte van veel professionals om zelf invloed te 

hebben op wat en hoe er wordt geleerd. Informatie over deze en andere werkvormen is 

op het internet te vinden en ze worden vaak gerubriceerd onder informal learning 

(Cross, 2007); leren met anderen wanneer je de behoefte daartoe voelt. Dergelijke leer-

activiteiten kenmerken zich door een hoge mate van zelforganisatie, betrokkenheid en 

worden als betekenisvol aangeduid. 

Zonder afbreuk te willen doen aan de verschillen tussen al deze vormen van leren, 

zijn ze te beschouwen als een poging om dichter bij de eigen passie van de professional 

te blijven én met elkaar aan de slag te gaan vanuit een intrinsieke motivatie. De kracht 

van veel informele vormen van leren schuilt in het gegeven dat ze vaak snel georgani-

seerd worden, meestal met behulp van internet-tools, een natuurlijk verloop kennen en 

soms geen vooropgezet doel hebben anders dan samen met anderen aan de slag te 

willen gaan. Er gebeurt heel veel ter plekke. Er wordt du moment ruimte gecreëerd. 

Het zou interessant zijn deze vormen van informeel leren te onderzoeken vanuit de 

vier dimensies van de ontwikkelingsruimte. In hoeverre zijn de dimensies te herken-

nen? Wat gebeurt er op de dimensies? 

Subruimtes, levende beweging en flow 

Dit onderzoek laat zien dat leren is te verdelen over verschillende subruimtes. 

Daarmee is niet bedoeld dat dit leren apart plaatsvindt, maar wel apart aandacht kan 

krijgen opdat het plaatsvindt in een bepaalde richting. De doorstroming van het leren 

van de ene subruimte naar de andere is aangemerkt als een voorwaarde voor het func-

tioneren van de ontwikkelingsruimte als geheel. De relatie tussen een individueel of 

collectief gevoel van flow en die doorstroming tussen de subruimtes, lijkt een interes-

sant gebied voor verder onderzoek. Noties als ‘levende beweging’, ‘levende structuur’ 

en ‘ritme’ in de ontwikkelingsruimte kunnen bij dat onderzoek gidsend optreden.  

Door dit vervolgonderzoek in het perspectief van de ‘tacit’ dimensie te betrachten 

wordt bovendien een nog grotendeels onontgonnen gebied betreden. Met het explicite-

ren van kennis is slechts een klein facet van die ‘tacit’ dimensie gemoeid. De ‘tacit’ 

dimensie is de ruimte waar ongekende mogelijkheden gevonden kunnen worden. Pio-
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niers en ondernemende groepen kunnen er hun hart ophalen, want om met Polanyi 

(1967, p. 90) te spreken: “This part of the universe, in which man has arisen, seems to 

be filled with a field of potentialities which evoke action. […] It provides us with the 

metaphysical grounds and the organizing principle of a Society of Explorers.” 

10.6.2 Ontwerpen voor leren 

Wie of wat faciliteert het leren? Die vraag is door dit onderzoek steeds pregnanter 

naar voren gekomen. Niet in de laatste plaats omdat de onderzoeker zelf als facilitator 

in uiteenlopende professionele praktijken optreedt. Er is in deze studie vanuit drie 

perspectieven (systeemdynamica, sociaal leren, architectuur) een theoretisch funda-

ment (T-0) gelegd. De kern van dit fundament bestaat uit de aanname dat alle handelen 

en leren gesitueerd is, daarmee een ruimtelijke dimensie heeft. Die ruimte is dyna-

misch doordat zij gerelateerd is aan menselijk handelen dat zich kenmerkt door de 

wisselwerking van constructie en deconstructie. De praktijk is een levende, sociale 

plaats waar voortdurend nieuwe producten en diensten worden gecreëerd, nieuwe prak-

tijken ontstaan en oude worden verlaten. In de praktijk wordt toekomst geproduceerd. 

Leren is onlosmakelijk met de praktijk verbonden en krijgt vorm door participatie in de 

praktijk. Facilitering van leren sluit logischerwijs aan bij het legitimeren en versterken 

van die participatie. 

Faciliteren van leren is door dit onderzoek zelf veranderd van een praktijk gericht op 

het selecteren en toepassen van werkvormen en procesbegeleiding, naar een actief 

ontwerpen voor leren in de praktijk. Daarmee is bedoeld dat de facilitering aansluiting 

zoekt bij het weten-waar-naartoe dat in interactie zichtbaar wordt. Ontwerpen voor 

leren gaat uit van een vermogen tot leren dat in elke praktijk aanwezig is. De aanwen-

ding van dit vermogen gebeurt door de articulatie van productieve zoekvragen in relatie 

tot urgente kwesties die spelen. Het leren krijgt vorm in sociale settings waar de in-

breng van individuele professionals weliswaar doorslaggevend is, doch het sociale net-

werk nodig is om tot uitdrukking en wasdom te komen. Door het leren in verschillende 

richtingen vorm te geven, krijgt het ontwerpen voor leren zijn toegevoegde waarde. 

Deze vectorische benadering stelt kracht boven macht, kwaliteit boven kwantiteit en 

ruimte boven hoeveelheid. 

Hoe zou het zijn als we een space-out zouden kunnen nemen, vergelijkbaar met de 

time-out, om de afstand te overzien tussen de bestaande en volgende praktijk? Zouden 

we dan beter kunnen bepalen waar naartoe de natuurlijke of geambieerde beweging 

gaat? "Geef mij een plaats om te staan en ik kan de aarde bewegen," is een bekende 

uitspraak van Archimedes die in verband wordt gebracht met de toepassing van de 

hefboom. Maar de uitspraak verwijst ook naar de onmogelijkheid om een plaats buiten 

de aarde te vinden om diezelfde aarde in beweging te brengen. Meer dan ooit lijkt ech-
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ter een grootschalige beweging nodig. Klimaat, milieu, welvaartsongelijkheid, natuur-

lijke hulpbronnen, enzovoort zijn majeure problemen die om een ‘lerend systeem’ 

vragen. Dergelijke problemen worden lokaal gevoeld door professionals die er oplos-

singen voor zoeken door nieuwe praktijken te ontwikkelen. Zij zoeken naar mogelijk-

heden om het leren op een hoger systeemniveau door te laten werken. 

Tegenover de ijsbergmetafoor, die suggereert dat een groot gedeelte van de werke-

lijkheid verborgen is en eerst opgehelderd dient te worden, staat de spiegelmetafoor die 

doet vermoeden dat wat zich dagelijks aan ons toont een afspiegeling is van het leren 

waartoe we in staat zijn en dat dagelijks plaatsvindt. De praktijk, dat zijn wij. Meer 

vrijheden en verschillen toelaten verhoogt de kennisproductiviteit van professionals, 

maar erodeert tevens diepgewortelde opvattingen over de organisatie, het plannen van 

werkprocessen en het managen van teams. Het overschrijden van drempels gebeurt op 

concrete plaatsen, in spannende vormen van samenwerking als een gecoördineerde 

actie omwille van de volgende praktijk. Indien professionals hun werk opvatten als 

leren, is dat de beste remedie om de dreigende futilisering van het leren af te wenden. 

Collectief leren ontstaat vanuit professionele vrijheid. 

Ontwerpen voor leren is een paradoxale opgave doordat het vrijheid propageert én 

stimuleert tot leren. Het verzorgen van de bedding voor collectieve leerprocessen is een 

strategische uitdaging over organisatie- en disciplinegrenzen heen. Formalisering van 

de ontwikkelingsruimte dooft haar generatieve karakter. Facilitering bestaat erin te 

onderbreken waar we mee bezig zijn én te koesteren wat we hebben bereikt. Van daar-

uit is een beweging naar urgente, complexe vraagstukken mogelijk. Het scheppen van 

leerruimte door de relatie tussen ruimte en leren te bespelen en te benutten, met alles 

wat voorhanden is, is wat de leerarchitectuur nastreeft. 
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Bijlage 1 Bijlage 1 Bijlage 1 Bijlage 1 Principes van levende structurenPrincipes van levende structurenPrincipes van levende structurenPrincipes van levende structuren    

Een uitgebreide versie van tabel 3.2 met de vijftien principes voor levende structu-

ren. Bron: Alexander 2002, p. 144 e.v. 

Principe 1 Schaalniveaus 

Levende structuren bevatten centra van verschillende orde en grootte en die centra bestaan 
op verschillende schaalniveaus. 

Als je twee objecten vergelijkt op hun ‘levendigheid’, dan onderscheidt het levende object 
zich van het minder levende doordat het meer schaalniveaus bevat.  

Principe 2 Sterke centra 

Levende structuren bevatten sterke centra die heelheid genereren. 

Een centrum creëert een veld, een gebied dat als een eenheid wordt ervaren en daarmee als 
heelheid is te duiden. De heelheid ontstaat door de gecentreerdheid die een bepaalde plaats 
oproept of teweegbrengt. Je kunt er niet aan voorbij, het voelt goed, trekt de aandacht, etc. 

Principe 3 Grenzen 

Levende centra worden nagenoeg altijd gevormd en versterkt door grenzen. 

Een grens heeft een tweevoudige functie. Door de begrenzing wordt de aandacht gefocust en 
daarmee wordt het centrum als zodanig geproduceerd. De grens maakt van een veld een 
krachtenveld waardoor het centrum kan bestaan. De grens is echter tevens de verbinding 
tussen centrum en de omgeving. Daartoe moet de grens distingeren, het verschil tussen 
centrum en omgeving kunnen accentueren. Een grens schept eenheid en tegelijk separeert 
het die eenheid (centrum en veld) van de omgeving. 

Principe 4 Natuurlijke herhaling 

Centra ‘helpen’ elkaar door herhaling. 

Het ritme van de terugkerende centra verstrekt het veld-effect van een centrum. Denk aan 
mozaïeken, patronen in tapijten, de golven van de oceaan, de schubben van een vis. Het zijn 
voorbeelden van herhalingen. Herhalingen die iets levend maken. Een golf is niks, maar de 
continue golfslag geeft een gevoel van ritme oftewel leven. De herhaling mag dus geen saaie 
opeenvolging zijn, maar dient een ritmische afwisseling en metagenese voort te brengen. 

Principe 5 Positieve ruimte 

Positieve ruimte ontstaat als elk stukje ruimte substantieel is. 

Substantiële ruimte betekent naar buiten gericht of ‘gezwollen’, zoals een rijpe kastanje de 
schil doet barsten. Subruimtes dienen dus op zichzelf ondubbelzinnig te zijn en op zichzelf 
staand. Vormloosheid, isolatie en betekenisloosheid zijn de tegenhangers van positieve ruim-
te. 

Principe 6 Goede vorm 

Goede vorm wil zeggen schitterend, mooi en krachtig. 

Schitterend zijn zaken die in zichzelf de schittering voortbrengen, het is een recursieve eigen-
schap. Het wordt steeds mooier door de intrinsieke schoonheid, krachtiger door de innerlijke 
kracht. 

Principe 7 Lokale symmetrie 

Lokale symmetrie kenmerkt een levend centrum 
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Dit principe legt de nadruk op de behoefte aan symmetrie zonder dat die symmetrie moet 
gelden voor de totaliteit. Alexander geeft als voorbeeld de grachten van Amsterdam. Er is 
geen overall symmetrie, maar veel panden worden gekenmerkt door lokale symmetrie. 

Principe 8 Verbondenheid en ambiguïteit 

Het in elkaar grijpen van centra en hun omgeving brengt een zekere ambiguïteit voort. 

Leven is niet voorspelbaar en laat zich niet meteen begrijpen. Levende structuren zijn com-
plex en de centra waaruit zij zijn opgebouwd zijn vaak ergens in verwerkt of verweven. Dit 
geeft het effect van versmelting of fusie. Echter, door een nauwkeurige analyse kunnen on-
derscheidingen worden gemaakt. 

Principe 9 Contrast 

Levende structuren vertonen vaak opvallende contrasten. 

Leven kan niet ontstaan zonder differentiatie. Eenheid bestaat bij gratie van onderscheiding. 

Principe 10 Verloop 

De ene kwaliteit gaat geleidelijk over in de andere. 

Alles wat echt leeft kenmerkt zich door een zekere zachtheid en subtiliteit. Het verloop is een 
natuurlijk antwoord op veranderende omstandigheden in de ruimte. 

Principe 11 Ruwheid 

Ruwheid is te beschouwen als morfologische variatie in grootte en vorm van afzonderlijke 
onderdelen. 

Het is een subtiele variatie die charme en harmonie voortbrengt. 

Principe 12 Echo’s 

In levende structuren klinkt een echo door van een vitale karakteristiek. 

Leden van een familie hebben vaak een bepaalde eigenschap gemeen. De diepte van mijn 
leven is vaak moeilijk te beschrijven omdat het verwijst naar een onderliggende overeen-
komst. 

Principe 13 De leegte 

In de meest diepe centra is in die kern een leegte die is als water. 

Er is een behoefte aan leegte in alle centra om heelheid te kunnen voortbrengen. Een vaas is 
gemaakt van glas en heeft een bepaalde vorm, maar haar functie als vaas ontstaat door de 
leegte. 

Principe 14 Eenvoud en innerlijke rust 

Eenvoud is een kenmerk van levende structuren en toont zich vaak als geometrische eenvoud 
en puurheid. 

Eenvoud verraadt een zekere innerlijke rust doordat al het overtollige is verwijderd. 

Principe 15 Niet-gescheidenheid 

Levende structuren worden altijd gekenmerkt door verbondenheid met de wereld. 

Niet levende structuren zijn niet verbonden met de wereld, maar eigenlijk ook niet met zich-
zelf. Verbondenheid is een kwaliteit die ontstaat als resultante van de mate waarin een cen-
trum verbonden is met haar omgeving en andere centra. 
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Bijlage 2 Bijlage 2 Bijlage 2 Bijlage 2 Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting bij bij bij bij tabel 6.1tabel 6.1tabel 6.1tabel 6.1    

 

A1 en A2 hebben beide betrekking op tijd. In A1 wordt bedoeld de tijd voor een workshop als geheel. In A2 

heeft de tijd betrekking op de tijd die is besteed aan een bepaald onderdeel van een workshop. 

A3 (te weinig uitwisseling emoties) is geïnterpreteerd vanuit menselijk perspectief. Uitwisseling van emoties 

kan ook als communicatievorm worden opgevat of als onderdeel van het proces, maar hier is de inhoud van 

die emoties (nieuwsgierig zijn naar of verbaasd zijn over een instrument) bedoeld. 

A4 (te druk met social talk) heeft hier betrekking op hoe het met mensen gaat en niet zozeer het netwerken 

als sociale activiteit. 

A7 (theorie komt niet aan bod) duidt hier op een didactische tekortkoming omdat hier wordt bedoeld dat de 

deelnemer iets mist om het onderwerp goed te begrijpen. 

A10 (te veel discussie over ervaringen) is door meerdere respondenten teruggegeven en benadrukt vooral het 

discussieaspect. Discussiëren kan storend werken, bijvoorbeeld ten aanzien van het op tafel krijgen van 

echte, concrete ervaringen. Men kan bijvoorbeeld blijven hangen bij de eerste de beste ingebrachte ervaring 

en anderen sluiten daarbij aan. 

A13 (zoeken) is opgevoerd als een gevolg van, namelijk het zoeken dat ontstaat door het gebrek aan duidelijk-

heid. 

A15 en A16 sluiten op elkaar aan. Verschillende respondenten wijten een slecht functionerende Ba aan het 

feit dat ze of onvoldoende geïnformeerd zijn over de werkwijze of zich niet bekwaam achten volgens de 

werkwijze aan de slag te gaan. 

B7 en B8 hebben betrekking op wat in mensen omgaat. Het accent ligt op het bevragen middels open vragen 

en zonder reactie op de antwoorden. 

B10 sluit aan bij wat eerder over A16 en A17 is gezegd. 

B11 heeft betrekking op de bereidheid om volgens de voorgestelde werkwijze aan de slag te gaan. Vanuit die 

bereidheid kan het experimentele karakter van de conferentie vorm krijgen, namelijk met elkaar zo goed 

mogelijk aan de slag gaan en gaandeweg steeds meer grip krijgen op de werkwijze. 

B12 is als communicatievorm opgevat omdat hier bedoeld is de taal die mensen samen (moeten) ontwikke-

len. 

B13 heeft betrekking op het verrijken van het onderwerp van een workshop (zijnde een instrument) door 

middel van het aandragen van expliciete kennis. 

B14 heeft betrekking op grenzen en kan worden opgevat als tijdsgrens (namelijk de momenten waarop wordt 

overgegaan naar een volgende Ba). De grens kan echter ook meer sociaal worden gezien als de groep die iets 

deelt met elkaar en zich op die manier afgrenst van andere groepen die andere ervaringen delen. 
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Bijlage 3 Bijlage 3 Bijlage 3 Bijlage 3 Ontwikkeling van een Ontwikkeling van een Ontwikkeling van een Ontwikkeling van een ISIS ISIS ISIS ISIS leernetwerkleernetwerkleernetwerkleernetwerk    

 
fase 

elementen 

opbouw verdieping verwerking 

domein De bijeenkomsten in de 
opbouwfase zijn gericht op 
het tot stand brengen van 
een herkenbare focus. Dit is 
gebeurd door het erkennen 
van en doorgaan op de 
standpunten van een ander, 
het inventariseren van de 
dilemma’s en het formuleren 
van een intrigerende vraag.  

Abstraheren is een natuurlijk 
proces dat ontstaat door 
leeropbrengsten (uit verschil-
lende bijeenkomsten) met 
elkaar te verbinden en daar-
uit consequenties te trekken 
voor het vervolg van het 
leerproces. Belangrijk is wel 
dat iedereen kan blijven 
insteken. In deze fase wordt 
steeds duidelijker dat ‘goede’ 
vragen belangrijker zijn dan 
antwoorden. 

Op driekwart van het traject 
is in een open space bijeen-
komst de intrigerende vraag 
opnieuw gesteld. Daaruit 
kwam een verscheidenheid 
aan thema’s. Met deze 
thema’s zijn prestatiegroe-
pen vervolgens aan de slag 
gegaan. Op de bijeenkom-
sten van het leernetwerk 
werd tijd ingeruimd om de 
groep als geheel te benutten 
om input te verzamelen of 
een eerste resultaat te 
testen. 

praktijk Scholen lijken op elkaar qua 
organisatie en structuur. 
Iedere school is echter uniek 
qua historische ontwikkeling 
en plaats in de omgeving. 
Dankzij het werken aan 
casussen gaan deelnemers 
niet alleen de context van de 
collega beter begrijpen, maar 
zich ook andere vragen 
stellen over de eigen praktijk.  

In deze fase worden funda-
mentele vragen over de eigen 
praktijk gesteld en wordt de 
school in historisch en 
maatschappelijk perspectief 
geplaatst. Ook hier is sprake 
van abstractie doordat een 
visie op het grotere geheel 
een rol gaat spelen in wat je 
in de school doet. Tegelijker-
tijd blijft het concreet: het 
gaat om je eigen school en er 
wordt iets verwacht van de 
schoolleider. 

Ontwikkelde inzichten en 
ingebrachte modellen 
vertalen naar de eigen 
praktijk levert nog geen 
andere praktijk op. De kunst 
is om te gaan experimente-
ren in de eigen praktijk en 
iets te gaan ondernemen 
met het geleerde. Zowel de 
prestaties als de eerdere 
werkvormen dragen ertoe 
bij dat schoolleiders gaan 
experimenteren in hun 
eigen school, bijvoorbeeld 
door vergaderingen anders 
in te richten. 

gemeenschap De kunst in deze fase is te 
ontdekken dat je iets aan 
elkaar hebt én dat je elkaar 
nodig hebt als je een ander 
leerproces wilt doormaken 
dan een training. Vertrouwen 
is iets dat je samen creëert 
door je open op te stellen en 
verantwoordelijkheid te 
nemen voor een bepaald 
aspect van het geheel. Door 
het toepassen van dialoog-
vormen wordt het luisteren 
naar anderen gestimuleerd 
en worden eigen opvattingen 
tussen haakjes gezet. 

In deze fase is het van belang 
elkaar niet te verliezen. Tijd is 
nodig om het proces niet te 
laten verschralen tot een 
puur inhoudelijke aangele-
genheid. Openheid kenmerkt 
zich als mensen hun leerbe-
hoeften kunnen (blijven) 
inbrengen en dat er naar 
wordt geluisterd. De vertaal-
slag naar de eigen praktijk 
wordt versterkt als kwesties 
persoonlijk worden gemaakt.  

Hoewel in alle bijeenkom-
sten (ook) in subgroepen is 
gewerkt, heeft het werken 
aan de eigen prestaties een 
ander effect. Ineens zijn er 
ontwikkelingen die niet 
meer zichtbaar zijn voor 
iedereen. Prestatiegroepen 
spreken tussentijds af, vaak 
op één van de scholen. 
Daarmee wordt op een 
actieve manier iets afge-
bouwd. Formeel en infor-
meel afsluiten hoort er 
natuurlijk ook bij…waardoor 
de herinnering blijft.  
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SummarySummarySummarySummary    

What is the relationship between space and learning in work settings and how can 

this relation be influenced and utilized by learning facilitators? 

This compound question was the primary driver underlying my study, in which 

space and learning are viewed from different perspectives, such as systems dynamics 

and Wenger’s social theory of learning. The study develops a spatial perspective on 

learning which views learning as an intrinsic aspect of practice and the space which 

contains it. These spaces are the sites of social interaction that people create through 

activity, by doing things together. Learning is a natural yet crucial part of the activity. 

This interdependence between learning and space is elaborated in dimensions, learn-

ing directions, and principles for a learning architecture: a design discipline for the 

facilitation of learning. The architecture that I develop can guide collective learning in 

work settings close to the daily affairs and concerns of professional practitioners.  

Today, professionals and teams in organizations are under siege in the sense that 

that they are continually questioned (and continually question themselves) about their 

ways of working and results. Although organizations are often viewed as relatively sta-

ble entities, they are no longer as helpful in structuring knowledge based-work as they 

once were because professionals and teams are reconstructing and reinventing the very 

organizations that surround them. Organizational life is becoming a dynamic labo-

ratory where practices are developed in real time, as they are employed. A more dy-

namic view of organizations is called for that is in alignment with current practice in 

the knowledge economy. Working in a dynamic and vibrant laboratory requires new 

and creative ways of learning. 

In the previous century the division and management of labor boosted productivity 

to unprecedented levels. However, as far as producing knowledge is concerned, some 

of the practices of traditional organizations are problematic. These organizations seem 

to view knowledge as a commodity, rather than something socially produced and main-

tained in “communities of practice” that cross organizational boundaries and necessar-

ily question previously established rules and norms. What is so challenging about the 

idea of communities of practice, or the social theory of learning in general, is that it 

raises fundamental questions about what we need to know, want to know and above all 

who knows. In a community of practice, professionals gather to make sense of their 

concerns or topics and thus take up ownership and responsibility for their own learn-

ing. At the same time they have an influence on their environment, their colleagues 

and their competitors. Therefore, issues of inclusion, exclusion, crossing borders and 

legitimacy are salient. 
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This dissertation is grounded in the practices of designers, developers and consult-

ants working on projects for enterprises and governmental departments. It studies so-

cial learning processes using a spatial framework focusing on settings, arenas, and 

platforms for learning. It aims to contribute to a social theory of learning by offering a 

model of space and the dynamics of space-making. Such a model is useful in under-

standing and facilitating the learning processes of groups of people in work settings 

and networks. By doing so it contributes to the view of organizations as learning sys-

tems. Professionalism in organizational and societal contexts can then be understood 

in terms of the creation of enduring learning spaces in relation to urgent concerns. 

Developing a spatial perspective is based on a new dynamic notion of space that 

views human activity as producing space, or space-making. Seeing human activity from 

this space-making perspective offers opportunities to develop useful interpretations of 

upcoming jargon such as participation, co-creation, and facilitation. In this research I 

show how appropriate it is to connect social learning with the space-making quality of 

human activity. Furthermore I will show that space-making has specific dimensions. 

When approached as vectors, these dimensions offer new tools for facilitators to guide 

and coach learners in their efforts to accomplish tasks or solve problems. However, this 

study is less concerned with the way professionals accomplishing tasks or solve prob-

lems than it is on with the way they handle the production of the future as an ongoing 

outcome of collective learning. 

Foundations and points of departure 

My research is shaped from two directions: theory and practice. During my work as 

learning facilitator I became curious about verbal expressions used by professionals 

that have an underlying space metaphor, where learning is understood as movement 

through space. Asked about their learning experiences people use sentences like: I am 

not that far, I will never reach that point, we managed to get there, we searched in that 

direction, we open up new ground, etc. 

At the same time my attention was drawn to views of learning throughout history. I 

was especially drawn to the work of Vico, Dewey, Kohnstamm and Oldewelt because of 

their respective notions of reciprocity between individual people and their environment 

or society. In that view, understanding is defined as an outcome of doing, the develop-

ment of the individual and society is interconnected, and people are the carriers of a 

totality rather than a tiny part of it. In contemporary literature these notions are redis-

covered as part of a participation-metaphor of learning. According to Sfard, there are 

two fundamental metaphors which group theoretical views of learning. Besides the 

participation metaphor, there is an acquisition metaphor which encompasses a collec-

tion of theories that put emphasis on the transfer of knowledge. The subsumption the-
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ory of Ausubel is an example of the latter, while Vygotsky’s zone-of-proximal-

development, which is about participation in a social setting, is an example of the for-

mer. My research is grounded in social theory of learning and therefore more con-

nected to the participation metaphor. Nevertheless I do not deny the importance of 

knowledge transfer in learning processes and the transfer processes that go along with 

it. I simply wanted to focus on work-based learning and the participation of profession-

als in various practices from a social learning perspective. 

This combination of interest in theory and commitment to practice led to a research 

design called ‘theory-guided bricolage’ which combines grounded theory and action 

research. In essence, the researcher takes on the role of bricoleur. The bricoleur acts 

like a handyman who makes use of tools and materials that are within his reach. By 

using his imagination the bricoleur tries using simple tools in new combinations or for 

unanticipated uses. Theory-guided bricolage makes also use of a mix of research meth-

ods. There are many types of bricoleurs. The researcher as bricoleur is not just a handy-

man but a craftsman who meticulously polishes the concepts extracted from the col-

lected data. The possibilities of the research context determine the actions of the re-

searcher. The researcher responds to the research setting. 

All learning theories are based on premises about persons and the world. My theo-

retical exploration starts by offering some snatches of a philosophy about space related 

to learning. For this research I found inspiration in the work of Oldewelt which to me 

bridges between a closed view of space and an open one. Oldewelt is challenging Von 

UexKüll’s concept of Umwelt by introducing the notion of totality. The term totality 

refers to the all-encompassing nature of reality. The idea of Umwelt is plural in the 

sense that every individual person is encircled by an Umwelt that accompanies him 

through his life time. Every organism creates an Umwelt which is a unique phenome-

nal world. The image of a soap bubble is used to represent this idea. At first glance, 

living in a soap bubble suggests a prison-like concept of space. Man is imprisoned 

within his Umwelt, the unique soap bubble that he himself created. 

By introducing the idea of totality, Oldewelt cast doubts on the nature of the Um-

welt. Not by bursting the soap bubble but by putting emphasis on the creation process 

of the soap bubble itself. For Oldewelt there is a difference between an ordinary way of 

living (in which man is like a slave of society’s beliefs) and an authentic being in the 

world (in which man influences the totality and becomes a fractal of that totality). Not 

taking for granted the soap bubble simply “as a given,” a person recollects reality over 

fiction. In this process so-called factual knowledge will be insufficient. Regaining reality 

as being in the world fully is a continual transformation process fueled by self-

knowledge. Man is not a tiny part of reality, but resembles totality or totality flows 

through him. 
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The holistic notion of space resembles modern dynamic views of space as socially 

constructed through participation in the living world. Social theories of learning em-

phasize the community of practice as a unit of analysis to study, the community is a 

social site where people participate in practices and in which practices manifest 

through people. Thrift calls it movement-space to incorporate its living character. 

Spaces are emergent within a ubiquitous space. Work settings are becoming dynamic 

laboratories without a stable point of reference. People produce the work setting while 

working. 

Method and cases 

Theory guided bricolage is a kind of action-research which rejects the idea of value-

free science. The bricoleur does not view theory as an explanation of a phenomenon, 

but rather as an explanation of the way we relate to a phenomenon. In this research I 

have developed a model of developmental space which is the space that a social con-

figuration generates. The assumption is that every constellation of professionals brings 

forth and creates spaces for learning.  

The figure below shows an overview of my research process. It started with an ex-

ploration of theories along three perspectives: a systems perspective, a social perspec-

tive and an architectural perspective. Out of this exploration a base-model, a theory zero 

(T-0) was developed, which framed the first case study. 

 
 

The empirical data for the development of the model was gathered in four cases. All 

the cases were related to my working practice. The selection of the cases was done on 

the basis of emerging questions and the possibilities that presented themselves. This 

dissertation can be viewed as an explication of a learning trajectory that took place in 

my practice, wherein I also acted as an organizer and facilitator of various learning 

processes. 

In the introductory chapter my research is presented as an attempt to support the 

efforts of organizations and professionals by addressing differences in learning prefer-
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ences, the importance of collective learning, and the need for a learning environment. 

It lays the foundation for learning architecture as a new discipline of facilitation that 

aims to design for learning that is close-to-practice. Engagement with an emerging 

vocabulary is a leitmotiv that generates new words and gives new meanings to existing 

words. To minimize the researcher’s bias two fundamental commitments are honored: 

to the transparency of the modeling process and to a deep, ongoing engagement with 

theories of organizational learning, knowledge management, and professional devel-

opment. 

Exploration of theory 

The usage of the term architecture is not restricted to the design and construction of 

buildings. Every design discipline makes use of conceptual models (architectures) 

which form the basis for the entire development processes. But the development proc-

ess is not just execution or implementation of a prescribed design or architecture. It is 

also a result of a process of negotiation about the meaning of the design. Architects 

often invite future users of a building to express their wishes and needs in order to 

integrate them in a building that is both attractive and functional. In software develop-

ment the design of a user interface is often a participatory process in which future us-

ers play with prototypes and even assemble new ones. Physical and digital objects are 

real in the sense that once they are built they are more difficult to change. A design on 

paper is easier to change than a built office, once it is occupied by a company. But even 

buildings ‘learn’ to fit the needs of newcomers and change over time. 

Work settings are part of the organizational life of professionals. Today, these set-

tings are embedded in all kinds of structures and procedures. Many settings for knowl-

edge workers are enhanced by advanced digital tools. Although the information is one 

click away, the social network is of tremendous importance with respect to learning and 

development. When they get stuck doing a task, people ask colleagues for help first. 

When they face a serious issue or challenge, professionals get together. The social na-

ture of learning is present in the daily practices of professionals. Learning is always 

there when people meet, interact and work together. Learning is a dimension of prac-

tice and a result of people’s participation in social settings. 

10.6.3 Systems thinking 

The history of systems thinking demonstrates the importance of learning for hu-

man activity. In a famous Reith lecture for BBC Radio in 1970 Donald Schön intro-

duces the idea of a ‘learning system’ in which continuous change is regarded as the 

stable factor. The upcoming challenge for society is to shape social systems that are 

capable of learning in order to adapt to change. Social systems such as organizations, 
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institutions, communities, etc. cannot be managed in a Taylorian way. Thinking of 

labor in terms of “pairs of hands” does not account for the efforts of knowledge workers 

whose brains and personalities are needed in order to do the job. Their intelligence 

does not end at five o’clock or just disappear at the exit door on the way out of the of-

fice. Knowledge workers are constantly asked about the way they perform tasks. Their 

thinking and feeling is vital for both individual and collective efforts. Knowledge work-

ers are living parts of human activity systems and are changing these systems continu-

ously.  

10.6.4 Social learning 

The social theory of learning as introduced by Lave and Wenger and especially the 

concept of community of practice provides a lens for studying individual and collective 

efforts. Learning from a social theoretical perspective is not restricted to the transfer of 

explicit knowledge but is an act of participation in practice. Learning therefore is situ-

ated in a social site that can be physical, virtual or hybrid. For my research it is impor-

tant that these social settings produce the next state of affairs or the future. Producing 

the future goes together with knowledge production and new ways of learning. The 

evolutionary production function as proposed by Boisot shows an irreversible relation-

ship between physical resources and data. The production of knowledge is a way to 

reduce the use of physical means and therefore a key asset in the current economy. 

Knowledge production is crucial for a sustainable economy and is carried out through 

so called social learning cycles. The conversion of tacit knowledge into explicit and vice 

versa is also taken into account although the possibility of this conversion is problem-

atic. What emerges is the view that practice is a constellation of social settings and 

unique developmental spaces. 

10.6.5 Architecture 

The field of architecture inspired this research in several ways. First of all, architec-

ture stresses the meaning of buildings, and objects in general, for human purposes and 

values. The joy of life can be supported by a design and the subsequent implementation 

of it. Secondly, various disciplines of architecture put the notion of design as a profes-

sional tool right in the middle. The design is not a fixed plan, but a way to meet the 

needs of human beings. A design can be viewed as a tool for the negotiation of mean-

ing. Last but not least, architecture is not only a science but an art in the sense that it 

attends to the quality of the design. Form may follow function, but form is not a ra-

tional product. The design cannot be separated from the designer and his opinions, 

feelings and values. The design is always indivisible in the sense that it is an attempt to 
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reflect a perfect building or object. The design is measured to the extent that it is pro-

ducing quality, wholeness, and positive feelings. 

Bringing together the notions of learning system, social settings, knowledge produc-

tion and wholeness provides a theoretical foundation for the case studies. The bottom 

line is the axiom that all human activity and learning is situated and therefore spatial by 

nature. People are constantly working and creating learning situations on an ongoing 

basis. This space-making is caused by an interplay between construction and decon-

struction processes which are viewed as irreducible and mutually dependent. My re-

search looks at this interplay as an intrinsic part of every social setting, of every place 

where people are working and learning together. The research aims to read this inter-

play in terms of patterns. This model of developmental space could be used to develop a 

pattern language for collective learning. 

Case studies 

Four different case studies were carried out to build and refine the model of devel-

opmental space. The case studies can be viewed as an analysis of strategic learning on a 

local level. Case 1 provides evidence of a participation metaphor by observing the learn-

ing experiences of young designers. They were asked to deliver via email a description 

of a significant experience on a regular basis. These description were stored and sen-

tences were selected which contained spatial expressions. 

    CaseCaseCaseCase    FocusFocusFocusFocus    

Case-1 Young designers Exploration of the spatial metaphor 

Case-2 Business unit Development of a first model of developmental space 

Case-3 Conference Trace the influences on the perception of space 

Case-4 Product team The rhythm of developmental space through a period of 
time 

The core of the model of developmental space was developed in Case 2. It was car-

ried out in a business unit which consisted of seven people. Case 3 was different from 

the others. It was a conference that was designed following the SECI-model (Nonaka 

and Takeuchi). The study of that case was carried out to get a better understanding of 

the factors that have an influence on space as perceived. The fourth case study exam-

ined a small product team and considered the dynamics of the four dimensions of 

space-making. This lead to a notion of rhythm in the developmental space. 

Model of developmental space 

A model of space-making was developed through four case studies. The model con-

sists of four dimensions: 
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• Synchronicity: the extent to which the right people are together at the right 

moment and doing the right things. 

• Reflexivity: the extent to which people have an overview of the whole picture. 

• Regulativity: the extent of acknowledgement, mutual understanding, and ongo-

ing conversation that people have. 

• Finality: the extent that good (end) results can be achieved. 

These four dimensions are put into a co-ordinate system with synchronicity and fi-

nality as the horizontal line, and reflexivity and regulativity as the vertical line. 

 

Each of these dimensions are understood as vectors that can be combined. Combi-

nations of the dimensions in pairs results in six compound vectors which are under-

stood as learning directions. The field of the compound vector is called a subspace. The 

combination of synchronicity and reflexivity results in a learning direction called ‘Idea’ 

and the accompanying subspace is called ‘Thinking space’. Learning directions and 

subspaces are the product of the two dimensions. In this way the developmental space 

is compartmentalized and more manageable from a facilitation perspective.  

The six learning directions and subspaces are: 

Dimension A Dimension B Learning direction Subspace 

Synchronicity Reflexivity Idea Thinking space 

Reflexivity Finality Concept Solution space 

Finality Regulativity Alignment Decision space 

Regulativity Synchronicity Agreement Play space 

Synchronicity Finality Yield Work space 

Reflexivity Regulativity Meaning Conversation space 

Major findings 

Out of this research emerges a spatial view of learning which emphasizes the space 

for learning rather than the processes or outcomes of learning. In fact, process and 

Synchronicity 
 

Reflexivity 

Regulativity 

Finality 

 

Developmental 
space 
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outcome issues are integrated within the four dimensions and six subspaces. Further-

more, the social life and setting within space-making are understood to determine the 

optimal usage of developmental space. The model of developmental space stresses the 

attention to and maintenance of space-making. Assuming that the learning of profes-

sionals starts from concerns, problems or passions, it is difficult to steer from a man-

agement perspective. Work-based learning goes together with informality and voluntary 

engagement. Within an organizational context the informal and voluntary motives are 

of value for they fuel the social engine of learning. 

Facilitation of learning in professional practices can make use of these research 

findings in several ways. One way is through design principles, suggestions for tools 

and a profile of the learning architect and his facilitation practice. The four principles 

are: 

• Design principle 1: Make the future a subject of work conversations. 

• Design principle 2: Arrange work settings to be as multifunctional as possible 

and use the six learning directions/subspaces as design guidelines. 

• Design principle 3: Facilitate with appreciation for the actual social setting and 

build in feedback mechanisms. 

• Design principle 4: Exercise collective self-balancing by organizing the work as 

learning  

Two practical facilitation tools have been developed making use of two metaphors. 

The social barometer is a self evaluation tool for groups of people to get a feeling for the 

pressure on the social structure. The developmental compass is an instrument that 

combines the universal learning curve and the stages of development of a community 

of practice. Both the social barometer and developmental compass are examples of the 

types of tools that fit in a learning architecture approach to facilitation by making use of 

the posited relation between space and learning. The essence of the learning architec-

ture practice is that it is seen as: 

• Playing with reality. 

• Constructing the social setting. 

• Producing meaning and its reifications. 

The research carried out can be read as an argument for viewing and designing 

work as learning, especially in adhocracies as outlined by Mintzberg. Using this prem-

ise, we begin to focus on cultivating spaces for learning, on learning friendships be-

tween people, and on informal learning. These are seen as the sparks for the activation 

of enduring learning processes. This work still requires further cultivation. The learn-

ing architect works in these areas as a bricoleur, for they allow provisional designs and 

methods. Learning architecture is not striving for preprogrammed cultivation, but 

rather for contributing to ecologies of learning that are owned by professionals. 
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Reflections and further research 

After outlining a critique of the study, two side-cases are explored in order to con-

nect again with practices and to explore the practical value of the model of development 

space. This leads to the further elaboration of the notion of dynamic affordance (Cook 

& Brown). The negotiation of meaning as collective processes can be designed by fram-

ing productive questions and configuring the social setting. This leads to a certain af-

fordance for participants with respect to their learning and suggests how outcomes are 

produced. The design process can make use of the six learning directions as indicated 

above. 

This study represents early research. The model of developmental space functions 

as a frame for the development of learning architecture as facilitation discipline and 

practice. By extrapolating the model’s dimensions its value and practical usage are illus-

trated. Nevertheless, by its nature model-construction requires further research and 

testing. The study therefore ends with the following suggestions for further research 

on: 

• How space is created and what it means to support this process. 

• The subjective and intersubjective perception of space. 

• The effects of mutual recognition and appreciation. 

• Ways of informal learning in relation to the four dimensions of developmental 

space. 

• The fluid movement through the distinguished subspaces. 

Who or what is facilitating the learning? Through this study this question became 

compelling and challenging. The introductory chapter quotes a famous Dutch trouba-

dour. In one of his songs he seems to warn that good advice for everybody is lost. 

Knowing about where to go or where we are going to, is different from factual knowl-

edge of the world and it’s structures. In a certain way one can organize the future by 

visions, setting goals and shaping frameworks, but the future still has to be produced 

on a local level. By designing for learning in several directions, learning architecture 

can enrich our future. The vector approach puts strength above power, quality above 

quantity and space above measurement. Designing for learning is a paradoxical job for 

it propagates freedom and yet stimulates learning in certain directions. Facilitation 

becomes a way of participating, focusing on questioning ways of working and cherish-

ing what people have accomplished. 
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