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Werkbriefje

• Hoe ziet een krachtige werk- en 
leeromgeving eruit?

• Wat vraagt dit van professionals 
en organisaties?

• Hoe zetten we dit soort ambities 
om in realistische activiteiten?

• En is dit denken voor iedereen 
haalbaar in de praktijk?



Homo homini lupus?



Ontwikkelen Presteren

Nieuwsgierigheid Prestatieafspraken

Betekenisvol werk Administratieve regels

Passie, vertrouwen, veiligheid Centrale sturing

Geloof in eigen kunnen Gehoorzaamheid

Autonomie, vrijheid en 
zelfsturing

Kwaliteitscontrole

Zin in leren en onderzoek Verantwoording

Samen optrekken Toetsen, meten en 
terugkoppelen



Descartes: het enige dat ik 
zeker weet is dat ik twijfel

• Vrijheid van denken is cruciaal voor 
een krachtige leeromgeving.  Wat 
zijn de gevaren van deze autonomie 
als die maximale ruimte geeft?

• Kom je wel eens opvattingen of 
normen tegen, die niet lijken te 
kloppen, maar die je niet ter 
discussie mag stellen?

• De basis voor leren en innovatie is 
kritische reflectie, onderzoek, 
discussie en dialoog. Is daar bij jou 
voldoende ruimte voor?



Anders organiseren



Anders organiseren

• Gespreid leiderschap

• Gelijkwaardigheid

• Hierarchie (€)

• Coördinatie blijft belangrijk

• Verbreding van kennis



MTB Utrechtse Heuvelrug



• Initiatief is waardevol

• Maatschappelijke relevantie

• Klein beginnen, uitproberen

• Kunnen volgen en leiden

• Kwaliteit van netwerken

MTB Utrechtse Heuvelrug



The Common Good Matrix



• Transparantie

• De menselijke maat 
(duurzaamheid)

• Dialoog en interactie

• Participatieve besluitvorming

• Trager?

The Common Good Matrix



Impact maken achter je laptop



• Professionele 
ongehoorzaamheid

• Innovatie in de schaduw van 
de organisatie

• Passie en urgentie is niet 
overdraagbaar

• Rol van marketing / social 
media

Impact maken achter je laptop



Kleine actie, grote effect



• Vakmanschap verbindt

• Bijdrage leveren aan een 
hoger doel

• Tegenbewegingen zijn 
aantrekkelijk

• Iets ‘doen’ i.p.v. praten over

Kleine actie, grote effect



7 lichtbakens voor leren en werken

1. Durf te denken!

2. Zoek een hoger doel

3. De natuur als vangrail voor ons denken

4. Hiërarchie maakt dom, lang leve de 
autonome professional!

5. Gebruik technologie voor transparantie, 
feedback en slimme sturingsinformatie

6. Empathie en altruïsme als verrijkende 
nieuwe valuta

7. Waardeer vakmanschap, autonomie en 
verbondenheid



Is dit werkend leren en innoveren 
eigenlijk wel te ontwikkelen?

Linksom: de Sedlácek route

Radicaal vernieuwen

Het oude huis slopen en een totaal 
nieuw huis bouwen

Rechtsom: de Luyendijk route

Stapsgewijs verbeteren

Ingrijpend renoveren zonder te hoeven 
verhuizen



Natuurlijk is dit niet waar!

Onnozel optimistisch

Hiërarchie is juist nodig!

Te soft ..

Jan Modaal kan dit niet

Te vaag

Makkelijk praten ..

Is dit allemaal wel waar?



Je kunt op verschillende 
manieren kijken




