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nieuwe verlichting

keert een belangrijke innovatiekracht in organisaties.
Om een dergelijke diepgewortelde opvatting ter discussie te stellen, is
het eerst nodig om deze economische wetten en aannames te onderzoeken en de grenzen van dit denken te bepalen.
Onze markt opereert langs de wetten van vraag en aanbod, daar hebben we
weinig invloed op en dat hoeft ook niet.
Onze organisatie is niet direct onderdeel van de natuur.
Sommige mensen hebben nou eenmaal aansturing en instructie nodig.
Niet al het werk kan interessant, leuk en betekenisvol zijn.
Duurzaamheid is belangrijk, maar niet voor elke organisatie relevant.
Duurzaamheid gaat over het milieu, niet over het dagelijks werk.
De primaire drijfveer van mensen is eigenbelang, hier moet je rekening mee
houden in een organisatie.
Vertrouwen is mooi, maar in de praktijk is controle beter.
Als je controleert vind je altijd fouten, dus waarom zouden we hiermee ophouden?
Geld maakt gelukkig, althans het maakt het gemakkelijker om gelukkig te zijn.
Als organisatie moet je nou eenmaal spijkerhard zijn voor je concurrentie, anders
besta je straks niet meer.
Wij zijn zo klein, wij zullen echt niet het verschil maken in de duurzaamheids
discussie.
Zonder duidelijk mandaat van ons management verandert er hier niks.

Tabel 1.1 Typische en hardnekkige opvattingen in organisaties
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tonen sterke overeenkomsten met een strenge religie die tegengeluiden
liever niet hoort – of zich er simpelweg niets van aantrekt.
Uitgangspunten van het economisch
denken in organisaties

Uitgangspunten van het verlichte
denken in organisaties

Groei is een teken dat het goed gaat en
dit meet je in geld.

De mate van kennisontwikkeling,
sociaal leren en innovatie is een teken
dat het goed gaat.

Werk dien je altijd te optimaliseren.

Werk vraagt aandacht en tijd.

Organisaties hebben managers nodig,
die professionals ondersteunen mid
dels coördinatie, planning en budget
beheer.

Organisaties bestaan uit professionals
die heel graag willen leren hoe ze hun
eigen werk kunnen coördineren en
plannen, en die hier dagelijks zelf
besluiten over willen nemen.

De mens is van nature lui.

De mens is van nature nieuwsgierig.

Financiële winst is het enige dat telt.

Het streven naar verbinding aan een
hoger doel is het enige dat telt.

De natuur is een bron die je gebruikt.

De natuur is een bron die de mens
verrijkt en die je rijker en beter dient
achter te laten.

Concurreer met anderen, anders besta
je straks niet meer.

Samenwerking is leerzaam, jaagt inno
vatie en vernieuwing aan en creëert
daarmee ook nieuw werk.

Houd de kosten altijd zo laag mogelijk.

Onderzoek nieuwe vraagstukken en
trends, dit geeft energie, richting en
nodigt uit tot verbetering..

Mensen zijn gericht op eigenbelang en
het optimaliseren van hun financieel
gedreven interesses.

Mensen willen in hun eigen bestaan
kunnen voorzien en werken daarbij
graag vanuit altruïsme en empathie
om zo gelukkig te blijven.

Tabel 1.2 Uitgangspunten van het economisch denken en het verlichte denken

kritische reflectie op ons economisch stelsel
Tabel 1.2 laat zien hoe de ijzeren wetten van economische vooruitgang
een hoge prijs hebben. Het economische geld- en groeimodel leidt tot
uitputting van grondstoffen, vergiftiging van de atmosfeer en het voedsel, opwarming van de aarde en aantasting van de gezondheid. Mensen
raken ook bevestigd in de opvatting dat medewerkers zich louter laten
sturen door eigenbelang. De continue focus op geld leidt bovendien tot
een steeds grotere hebzucht en geldingsdrang, wat de noodzakelijke
31
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praktische wijsheid aanmoedigde: wijsheid die uitnodigt tot zelfstandig
denken en je niet te laten leiden door de waarheid van anderen. Dit denken leverde iedereen profijt op: het was een expressie van vrijheid en
onafhankelijkheid, wat onderdeel diende te zijn van een ‘goed’ en ‘juist’
leven.16
Wetenschapsdomein

Kantelend perspectief

Een nieuw perspectief
op ethiek en moraal

Tot aan de Verlichting was de dominante opvatting dat
de mens neigt naar het kwade, en God en een vorst
nodig heeft. Verlichte denkers zien de mens als van
nature goed, autonoom en onafhankelijk. Nuttigheid,
waardigheid en streven naar geluk vormden het uit
gangspunt van een nieuwe ethische stroming in de filo
sofie.

De opkomst van
de onafhankelijke
encyclopedie

Steeds meer wetenschappers begonnen in encyclope
dieën wetenschappelijke inzichten (en ook atheïstische
ideeën) uit te dragen en beschreven de wetten van de
natuur. Dit bedreigde het bestaande sociale systeem,
aangezien steeds meer mensen deze kennis konden
benutten om een actieve burger te worden en invloed
uit te oefenen.

Studie naar het func
tioneren van de
rechtsstaat, de staats
inrichting en het
politieke bestuur

Onredelijke tradities werden afgeschaft. De afwijzing van
het goddelijk gezag leidde tot de scheiding tussen kerk
en staat. Er kwam ruimte voor de theorie van het maat
schappelijk verdrag tussen mensen en het belang van
een democratie werd onderkend. De monarchie verloor
haar legitimiteit.

De rol van het
bestuderen van de
geschiedenis en
nieuwe literatuur

over de tegen
d Er
e nwerd
k e nsteeds
i n ovaker
r g a openlijk
n i s a t igesproken
es
strijdigheden tussen bronnen en archeologische vond
sten. Er kwam ruimte voor objectief onderzoek van het
verleden en kritische reflectie daarop. De literatuur
begon zich meer te richten op de actualiteit (journalis
tiek) en hetperspectief
menselijke gedrag (romans en literatuur).
Wetenschapsdomein
Kantelend
Veranderingen in de
kunst en muziek

Wiskundige principes en inzichten uit de wetenschap
werden benut voor muziek en schilderkunst. Natuur
en vogelgeluiden werden bijvoorbeeld nagebootst.
De reizen om de wereld vormden een aanleiding om
nieuwe verhalen te vertellen, met gebruik van andere
kleuren bijvoorbeeld. Componisten baseerden hun
muziek op oosterse verhalen. De Griekse tragedies wer
den ook weer populair.
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Tabel 3.1 Opbrengsten en kantelingen in perspectief

nieuw optimisme, nieuwsgierigheid en
belangstelling voor de natuur
Tot ver in de 17e eeuw was het voor de gewone burger een harde realiteit dat hij tegen Gods plan niets in te brengen had. Hij had zich te houden aan de kerkelijke dogma’s. Het was sociaal niet acceptabel en zelfs
gevaarlijk om zich daarbuiten te begeven. Geregeld werden mensen
gevangengezet, en zelfs ter dood gebracht, als zij zich te veel vrijheden
permitteerden in hun opvattingen. Geleidelijk aan begon dit te kantelen. Wetenschappelijke ontdekkingen zetten vraagtekens bij het door de
godsdienst gedomineerde wereldbeeld. Filosofen spraken zich uit tegen
deze vorm van barbarisme. En door weg te bewegen van religie ontstond
een grote interesse in nieuwsgierigheid naar de werking van de natuur.
Steeds minder mensen voelden zich thuis bij het gehoorzamen aan
strikte religieuze wetten. Ze gingen de waarheid bestuderen zoals die
zich manifesteert in de natuur.
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Economische uitgangspunten
voortkomend uit de Verlichting

Onze vragen bij deze uitgangspunten

De economie dient geen hoger doel
anders dan de maximalisering van
individuele behoeften.

Is het mogelijk een hoger doel te formu
leren anders dan economische groei?

Individuen zullen altijd hun eigenbelang
willen maximaliseren. Het is een natuur
lijke drijfveer die aan het menszijn ten
grondslag ligt. Het bepaalt zijn positie in
de schepping.

Is het realistisch dat mensen hun eigen
belang op de achtergrond kunnen plaat
sen om onbaatzuchtig bij te dragen aan
de groei van anderen?

De samenleving heeft baat bij zo veel
mogelijk individuen die onbelemmerd
hun eigenbelang najagen.

Is het mogelijk dat mensen ook bij willen
dragen aan hun directe omgeving en net
werk, zonder hier onmiddellijk geld voor
te krijgen?
Welke schade brengt het onbelemmerd
najagen van het eigenbelang toe aan de
samenleving?

Vraag en aanbod zorgen voor optimalisa Zijn er andere vormen van valuta
tie voor alle partijen en dit leidt uiteinde mogelijk waar mensen voldoening uit
lijk tot betaalbare producten en diensten. halen, zoals geluk, erkenning, plezier en
altruïsme?
De natuur en de mensen zijn bedoeld als
hulpbronnen waarmee zo veel mogelijk
winst moet worden gemaakt.

Is het mogelijk dingen te maken, of dien
sten aan te bieden, op een manier die
zowel mensen als de natuur beter en rij
ker maken?

De overheid moet zich zo veel mogelijk
terugtrekken uit de markt en zich zo klein
mogelijk maken. Praktisch elk overheids
handelen werkt verstorend.

Als je ziet dat de vrijemarkteconomie niet
in staat blijkt te zijn om het ideaal van
een gedeelde welvaart te realiseren, op
welke wijze kan de overheid dan aanjager
zijn van een nieuwe economie zonder het
initiatief te belemmeren, de boel te wil
len controleren of te vertragen?

Tabel 4.1 Economische uitgangspunten in een markteconomie

Teken aan de wand? De opkomst van de bullshit job
De antropoloog David Graeber signaleert een schrikbarende toename
van administratief en ondersteunend personeel in zowel de Amerikaanse als de Engelse dienstensector (Graeber, 2013). Op zich zou dit
vanuit een perspectief van werkgelegenheid niet zo erg zijn, ware het
niet dat hij deze banen heeft omgedoopt tot bullshit jobs. Voorbeelden die
hij in zijn onderzoek aanhaalt, zijn administratief personeel wiens taak
het is collega’s te controleren, juridisch ondersteunend personeel, com102
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5 • ketens in ons Denken

De mens als atoom

De mens als sociaal ‘dier’

Homo homini lupus est (de mens is een
wolf voor zijn medemens).

Homo res sacra homini (de mens is iets
heiligs voor de mens).

De mens is van nature slecht.

De mens is van nature goed.

De mens is van nature uit op maximaal
eigenbelang ten koste van anderen.

De mens is van nature solidair en zorg
zaam en komt door samenwerking ver
der.

De wil om te overleven bepaalt alles.

Gemeenschappelijke normen en waar
den verbinden en beschermen.

De een zijn dood is de ander zijn brood.

Samen kun je meer en kun je de wereld
mooier maken.

Andere mensen zijn niet te vertrouwen, Andere mensen zijn te vertrouwen en
willen graag een verbinding aangaan.
doe alleen dat waar je zelf beter van
wordt.

Tabel 5.1 De mens als atoom versus de mens als web van afhankelijke relaties

Economie als normatieve theorie
In de academische wereld is de economie een van de weinige disciplines die zich actief bezighouden met vraagstukken over hoe we de maatschappij zouden moeten ‘managen’ en ‘aanjagen’ (Offer, 2016). De economie is hiermee veel meer dan één bril (als zijnde een perspectief) om
menselijk gedrag te begrijpen. Dit impliceert immers dat je die bril ook
weer kunt afzetten en een andere kunt opzetten; bijvoorbeeld om naar
de samenleving te kijken vanuit een ander perspectief, zoals de antropologie, de geografie of de sociologie dat doen.
Het gevaar bestaat dat de economie als wetenschap uitgaat van de premisse dat ze de natuurlijke orde van mensen vertegenwoordigt. Die
natuurlijke orde houdt in dat mensen in essentie een economisch
gedreven leven leiden en altijd zoeken naar maximalisering van eigen
nut, welvaart en welzijn – ten koste van praktisch alles, want dit principe is nagenoeg onbegrensd. Dit uitgangspunt bepaalt het menselijk
denken en handelen. Het is een vorm van methodologisch individualisme. Mensen handelen in deze optiek op basis van rationele keuzes die alleen beperkt worden door de prijs van producten en diensten (‘Hoeveel moet ik uitgeven?’) en de hoeveelheid beschikbaar geld
(‘Hoeveel heb ik?’). Dit marktdenken is radicaal in zijn gevolgtrekkingen. Offer (2016) ziet daarin een viertal premissen:
117
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Economisch onderwijs

Verlicht onderwijs

Hoogste doel
van onderwijs

Het hoogste doel van onderwijs
is het implementeren van vast
omlijnde en vooraf opgestelde
kennis, houding en vaardighe
den bij kinderen en volwasse
nen. Het doel is om kinderen in
hun denken en doen klaar te
stomen voor de maatschappij
en het uitoefenen van een
beroep.

Het hoogste doel van onderwijs
is het bieden van een aantrek
kelijke omgeving waar kinderen
de ruimte krijgen om te onder
zoeken, in dialoog te gaan en
waar een gevarieerde rijkdom
aan informatie beschikbaar is.
Kinderen experimenteren, dis
cussiëren, spelen en doen erva
ring op in relevante werkomge
vingen. Ze stellen zichzelf bloot
aan deze ervaringen op basis
van interesse, nieuwsgierigheid
of passie.

Definitie van
kwaliteit

Door middel van een centraal
systeem van gestandaardi
seerde toetsen, inspectie en
accreditatie wordt gecontro
leerd of scholen hun doelen
halen. Toetsscores, slagingsper
centages, voortgangsrapporta
ges, uitstroomcijfers en door
stroomcijfers zijn belangrijke
informatiebronnen.

Kinderen, ouders en leraren
bepalen in welke mate de
school succesvol is. De leerlin
gen en studenten geven hun
kennis door in de vorm van
participatie in het lokale
onderwijsnetwerk.

Taak van de
overheid

Het is de taak van de overheid
om het inhoudelijke raamwerk
vast te stellen. Dit ‘wat’ is
wezenlijk voor een concurre
rende samenleving en econo
mie.

Het is de taak van de overheid
interactie, discussie en dialoog
aan te moedigen in scholen en
de verbinding te leggen met
landelijke vraagstukken en
lokale uitdagingen.

Rol van de
docent

Op school is de leraar de inter Een groep leerlingen stuurt zijn
mediair in de kennisoverdracht eigen leerproces aan, waarbij
uit het voorgeschreven curricu de mentor een ondersteu
lum. Hieruit ontstaat het beeld nende en richtinggevende rol
van hoe de wereld functio
vervult. Er komen veel mensen
neert. Leerlingen krijgen toe
in de school die participeren in
gang tot nieuwe kennis door
het onderzoek naar actuele
d e nde
k everschillende
n i n o r g a n i sthema’s,
a t i e s projecten en vraag
cijfers voor
vakken te behalen, die tezamen stukken. De leerlingen doen
nieuwe ervaringen op in leer
een diploma opleveren.
en werksituaties buiten school.
Leren en werken gaan geleide
Economisch onderwijs
Verlicht
onderwijs
lijk
in elkaar
over.

Budget en
geld

Hoe verder een leerling in het
onderwijssysteem komt, hoe
meer toegang tot onderwijs
gekoppeld is aan een investe
ring in geld, waardoor hij na
afloop van een studie ook een
studieschuld heeft opgebouwd.

Binnenwerk Denken in organisaties.indd 127

Sleutel
woorden

Kennisoverdracht, leren voor
een beroep, diploma’s, exper
tise, afhankelijkheid.

Elk kind krijgt een budget dat
het naar eigen keuze mag
besteden. Bij verdere verdie
ping of expertiseontwikkeling
is het mogelijk toe te treden tot
beroepsopleidingen en univer
siteiten, die gefinancierd wor
den door het vakgebied zelf,
alumni en uit de opbrengsten
van publicaties en openbaar
onderzoek.
Creativiteit, onafhankelijkheid,
autonomie, zelfsturing, onder
nemerschap.

Tabel 5.2 Economisch onderwijs versus verlicht onderwijs
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volgens actie. Voor dit nieuwe liberalisme (we noemen het gemakshalve
even liberalisme 2.0) is het ook nodig dat mensen zich bekwamen in het
begrijpen van geldstromen, financiën en samenwerking. Dit kan niet
meer voorbehouden zijn aan aparte afdelingen. In tabel 5.3 hebben we
enkele verschillen tussen liberalisme 1.0 en 2.0 verder uitgewerkt.
Liberalisme 1.0

Liberalisme 2.0

Investeerders, aandeelhouders en de
top van de organisatie bepalen de koers
en maken uit wat er met de gereali
seerde winst of het verlies gebeurt.

Alle medewerkers zijn eigenaar van de
organisatie waar ze werken en kiezen
vanuit deze positie wie hen vertegen
woordigt en wat er met winst of verlies
gebeurt.

Het hogere doel van de organisatie is
om zo veel mogelijk winst te maken en
dit via hoge klanttevredenheid te reali
seren.

Het hogere doel is afhankelijk van een
proces van dialoog tussen alle mede
werkers en richt zich op het welzijn van
de collega’s, klanten en omgeving.

Specialisten hebben de verantwoorde
lijkheid voor de cijfers, koers en besluit
vorming. Collega’s worden waar nodig
achteraf geïnformeerd.

Verantwoordelijkheid nemen voor
cijfers, koers en besluiten is iets wat
iedereen kan en eventueel dient te
leren. Daar is hulp en aandacht voor en
het maakt mensen bovendien slimmer.

Als een besluit is genomen, worden
collega’s geïnformeerd.

Er wordt tijd besteed aan interactie,
dialoog en voorbereiding van besluiten
die groepjes collega’s willen nemen.

Verandering en aanpassing komen op
de organisatie af door veranderende
marktomstandigheden; een selecte
groep maakt hier vervolgens een plan
van aanpak voor en informeert collega’s.

Verandering en innovatie zijn onder
deel van het dagelijks werk van mede
werkers; hiervoor plannen en experi
menten ontwikkelen is verbonden aan
de dagelijkse bedrijfsvoering.

Er is onderscheid tussen degenen die
klantcontact hebben en degenen die
werken voor interne klanten.

Iedereen werkt met klanten en leert
van de interactie met de klant of
opdrachtgever.

Tabel 5.3 Liberalisme 1.0 of 2.0?
129
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6 • t i j D v o o r e e n n i e u w D e n k e n e n o p z o e k n a a r k r a c h t i g e a lt e r n at i e v e n

1 Weten
• Is het waar wat je denkt?
• Op welk fundament is dit denken
gebaseerd?
• Waar twijfel je over? Waarom?
• Zijn er collega’s die het oneens met je
zijn?
• Kun je ook iets anders bedenken?
• Hoe ziet dit ‘andere’ fundament eruit?

2 Handelen
• Welke morele criteria hanteer je om
zekere kennis te toetsen?
• Hoe valt je begrip over goed en fout
samen met je handelen als professio
nal? Hoe ook niet?
• Ben je zelf de scheidsrechter die
bepaalt of iets goed of fout is? Of doen
anderen dit?

3 Hopen
• Wat verwacht je van je werk? Welke
waarde genereert het voor jezelf en
anderen?
• Waar maak je je zorgen om?
• Hoe hoop je dat de toekomst eruit zal
zien in termen van vooruitgang?
• In hoeverre strookt je dagelijkse reali
teit met deze hoop of wens?

4 Zijn
• Wat zegt je dagelijks handelen over
wie je bent als professional en als
mens?
• Door welke gebeurtenissen is je den
ken ingrijpend gevormd en bepaald?
• Welke kennis heb je over jezelf, geba
seerd op het verleden?
• Hoe wil je de toekomst benaderen?
• Hoe wil je herinnerd worden?

Tabel 6.1 Vier denksporen om denken in organisaties aan te moedigen

immanuel Kant (1724–1804)
‘Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen’
Immanuel Kant was een Duitse filosoof ten tijde van de Verlichting,
wiens invloed op de filosofie groot is. Hij gaf in zijn ethiek en denken een
ereplaats aan de zelfstandig denkende mens. Volgens Kant is de mens
autonoom en kan deze zijn morele daden alleen vanuit zichzelf verantwoorden. Kant behoort tot de grote vormgevers van het moderne
mensbeeld. Hij bestudeerde zijn leven lang de grondslagen en grenzen
van de menselijke kennis en creëerde daarmee zijn eigen epistemologie
(kennisleer). Volgens Kant is er alleen sprake van menselijke vooruitgang
als we het aandurven om onze eigen kennis en concepten te onderzoeken en die ter discussie te stellen.

Vastberadenheid en moed
Kant omschreef de Verlichting als het ontkomen van de mens aan de
onmondigheid waaraan deze zelf schuldig is. Onmondigheid is het
onvermogen om je van je verstand te bedienen (er gebruik van te maken)
zonder de leiding van een ander. Je bent volgens Kant zelf schuldig aan
deze onmondigheid als het je ontbreekt aan vastberadenheid en moed
137
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Analytisch vertrekpunt van denken
(verklarende kennis)

Synthetisch vertrekpunt van denken
(breidt onze kennis uit)31

Wet van de tegenspraak vormt zekere,
rationele en noodzakelijke kennis (erva
ring is dan niet meer nodig, kennis is
‘waar’).

Tegenovergesteld aan noodzakelijkheid
is contingentie: iets wat ‘zo is’, kan ook
toevallig iets anders zijn. Het is waar,
maar kan nooit noodzakelijk waar zijn.

Feiten bestaan, ook zonder de ervaring
en waarneming, dit zijn logische gege
vens.

Feiten kunnen alleen bestaan door de
ervaring en waarneming van deze
observaties.

Er bestaat een objectieve werkelijkheid
die we kunnen kennen, los van ons
denken (in het Grieks: noumenon, ‘wat
wordt gedacht’).

Er is alleen een werkelijkheid via onze
observaties en waarnemingen (feno
menen).

Hoog vertrouwen in exacte wetenschap
(de enige vorm van objectieve kennis
vorming), specifiek de wiskunde en
natuurkunde.

Hoog vertrouwen in de argumentatie,
relatievorming van observaties en de
menselijke interpretatie en erkenning
dat de menselijke zintuigen sturend zijn
in observaties.

Wantrouwende grondhouding ten
aanzien van kennis buiten de exacte
wetenschap en nieuwe methoden van
wetenschapsbeoefening.

Wantrouwende grondhouding ten aan
zien van claims over objectieve, feite
lijke kennis, los van de invloed van de
observator (de mens).

Als men vraagstukken opdeelt en in
behapbare elementen knipt, zijn ze
logisch te begrijpen en te falsificeren
(fouten ontdekken).

De menselijke geest bepaalt elke vorm
van observatie en waarneming, het is
belangrijk ze in perspectief en samen
hang te bestuderen.

Tabel 6.2 Contrasterende kenmerken van analytisch en synthetisch denken

Het is onze opvatting dat ieder mens beide vormen van denken beheerst.
Dit vermogen is niet voorbehouden aan een hoog IQ of een formele
positie in een organisatie. Het is wel de vraag of het synthetisch denken
dezelfde ruimte krijgt als het analytisch denken. Zijn we er nieuwsgierig
naar, zien anderen het bijvoorbeeld, moedigen collega’s dit soort andere
vormen van vraagstelling en reflectie aan? Als er jarenlang geen aandacht is voor het synthetisch denken, raakt het op een gegeven moment
zoek. Professionals missen dit type reflectie vaak, getuige de vele trainingen en trajecten buiten organisaties gericht op reflectie, leiderschap,
duurzaamheid en samenwerking. Het is daarom zaak ruimte te maken
in organisaties om op beide kennisgebieden bekwaamheden te ontwikkelen en te onderhouden. Dit is bij uitstek een taak die leiders in organisaties op zich kunnen nemen; het dient immers een groter belang.
142
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Gezamenlijke
besluitvorming
en transparantie

Sociale
rechtvaardiging

Ecologische
duurzaamheid

Samenwerking
en solidariteit

Waarden/
Betrokkenen

Menselijke
waardigheid

ingevuld door collega’s met behulp van informatie en data die vrij toegankelijk zijn). De uitkomst wordt openlijk gecommuniceerd met de buitenwereld, waardoor het vervolgens mogelijk is organisaties te selecteren
die minimaal een voldoende scoren op deze ‘nieuwe’ resultaatgebieden.
Een voorbeeld van een scoreformulier is opgenomen in figuur 6.3.

Leverancier

Denk aan de waardering van ethische en ecologische aspec
ten van de risico’s bij aanschaf van producten en samen
werking met partners.

Investeerders

Bijvoorbeeld ethisch financieel management (meenemen
van sociale en ecologische aspecten), gelijkmatige verdeling
van inkomen en winst en betaling minimaal loon.

Klanten

Denk aan gezamenlijke productontwikkeling, participatie
met klanten rondom sociale vraagstukken gerelateerd aan
de (zwakkere) doelgroepen.

Sociale omgeving

Bijdrage aan de lokale omgeving door ondersteuning, ken
nisdeling, participatie, reductie van afval, energieverbruik,
uitstoot van CO2, investering in transparantie.

Negatieve criteria

Negatieve scores worden gegeven als de organisatie handelt
in strijd met de universele rechten van de mens, of kinder
arbeid, vervuiling, ongelijke behandeling van vrouwen en
mannen of bijvoorbeeld schimmige financiële verantwoor
ding toelaat.

Figuur 6.3 The common good matrix (Felber, 2015)

Dit scoreformulier maakt ook duidelijk dat radicale vernieuwing niet
alleen dient te starten vanuit een technologische of economische kans.
Sociale en ecologische aspecten spelen een veel belangrijkere rol. Als we
innovatie niet op bovenstaande manier benaderen, werkt het immers
altijd eenzijdige zelfverrijking in de hand en praat het bovendien een
perverse rationaliteit goed. Denk aan de slimme digitale ondernemingen die eten aan huis bezorgen en kiezen voor een constructie van zelf145
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werkenderwijs moeten leren. Wel kan het een groot effect hebben om
binnen de overheid en het onderwijs door middel van een stapsgewijze
verbetering en vernieuwing aan het werk te gaan met de lichtbakens uit
hoofdstuk 6. We laten dat zien in de voorbeelden die volgen. In tabel 7.1
zetten we de verschillen tussen de twee routes nog even naast elkaar.
Linksom: de Sedlácekroute

Rechtsom: de Luyendijkroute

Radicaal vernieuwen

Stapsgewijs verbeteren

Stelling: onze dagelijkse realiteit is
Stelling: onze economie heeft de men
‘geëconomiseerd’. Alles wat we niet
selijke maat en ons morele en ethische
kunnen kwantificeren en optellen, doet kompas verdrongen uit het dagelijks
niet meer mee. Dit is een perverse reali werk. Het is nodig deze terug te bren
teit met twijfelachtige morele wetten
gen in het bestaande systeem om het in
en daarom dienen we die
d etenverwerpen
k e n i n o rde
g atoekomst
n i s a t ibeter
e s te kunnen doen.
en haar te vervangen door iets geheel
nieuws, dat past bij menselijke waarden.
Metafoor: slopen en nieuwbouw, we
breken het oude af en maken iets
Linksom: de Sedlácekroute
geheel nieuws.
Radicaal vernieuwen

Metafoor: ingrijpende renovatie, we
blijven wonen waar we wonen, maar
Rechtsom: de Luyendijkroute
gaan wel flink aan het werk om het
beter
te doen.
Stapsgewijs
verbeteren

Op het eerste oog is dit geschikt voor:
nieuwe ondernemingen, sociale projec
ten en maatschappelijke initiatieven,
middelgrote en kleine ondernemingen
die ‘het anders’ willen gaan doen, lef
gozers en meiden die het proces
belangrijk vinden en de uitkomst nog
even open durven laten.

Op het eerste oog is dit geschikt voor:
grote publieke en financiële instellin
gen, onderwijs en gezondheidszorg. Het
vraagt om bestuurders, ondernemers
en professionals met lef en realiteitszin.
Synthese tussen groot denken en dage
lijks pragmatisme.

Voorbeeld: Tesla Motors, dat een totaal
en mobiliteit
ontwikkelt. De oprichter moedigt
bovendien groot denken aan (‘We gaan
naar Mars’) en houdt zich daarbij niet
aan de bestaande conventies. Een
ander voorbeeld is www.thuisbezorgd.
nl (maar denk ook aan www.dekrat.nl),
waar mensen met gebruik van sociale
technologie zeer gemakkelijk (gezond)
eten en biologische producten kunnen
bestellen en dit thuis laten bezorgen.

Voorbeeld: Buurtzorg Nederland met
een radicaal nieuw perspectief op zorg
verlening: zorg zonder management,
gericht op totale zelfsturing van teams.
Kenmerken zijn een grote autonomie
voor de zorgverleners en nauwelijks
leidinggevende bureaucratie. De onder
neming kreeg in de afgelopen tien jaar
een stevige voet aan de grond en
groeide uit tot een belangrijke, alterna
tieve zorgverlener. Voor professionals is
het zeer aantrekkelijk om zich erbij aan
te sluiten. Denk ook aan de diverse ver
nieuwingsscholen die binnen het kader
van de ‘Wet passend onderwijs’ (inge
voerd in 2014) om beter proberen aan
te sluiten bij het unieke karakter van
kinderen en de manier waarop ze leren.
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Tabel 7.1 Linksom of rechtsom, kiezen of delen

kleur bekennen in organisaties en aan de slag
Volgens Raworth (2017) vertonen organisaties die in aanraking komen
met de toenemende druk om vanuit een maatschappelijke en ecologische urgentie hun bedrijfsvoering anders in te richten, vergelijkbare
reacties. We zetten vijf reacties op een rij. Ze bieden duidelijkheid over
de vraag wanneer welke route kansrijke ervaringen biedt.

1 Nietsdoen
Dit is de oudste en veelal de eerste reactie van organisaties als ze geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de economische houd-
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