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Laat mij starten met een toch wel existentiële vraag.

In welke wereld leven we vandaag ? Hoe staat de wereld ervoor ?  Hoe hebben we tot 
nu toe voor onze Moeder Aarde gezorgd ?

De term ‘VUCA’ is ondertussen gemeengoed geworden om aan te geven dat we in een 
snel veranderende, onzekere en complexe wereld leven.
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Maar je kan dit ook op een andere manier beschrijven. Zoals de Amerikaanse eco-
filosofe Joanne Macy dit doet in haar boek Actieve Hoop.

Stel dat we het 4,5 miljard jarig bestaan van onze planeet ons zouden voorstellen in 
een tijdsverloop van 24 uur.  Op dit uurwerk verschijnt de mensheid slechts vanaf de 
laatste vijf seconden voor middernacht.  Als mens zijn we dus een marginaal deel in 
het bestaan van onze Aarde.

Als we dan ook de menselijke geschiedenis, waarvan we de eerste sporen zien 240.000 
jaar geleden, zouden uittekenen op een duurtijd van 24 uur, dan vinden we in dit beeld 
het wiel uit om twintig na elf ’s avonds en begint de eerste industriële revolutie pas 
om twee minuten voor middernacht.  Daarbij is er de opmerkelijke vaststelling dat, in 
de laatste twintig seconden (dus sinds 1950), we meer hulpbronnen en brandstoffen 
hebben opgebruikt dan in de gehele menselijke geschiedenis die daaraan voorafgaat.

Deze gigantische impact op zo’n relatief korte termijn, maakt dat vele mensen zich 
zorgen maken over deze toestand van onze planeet, worden angstig en verliezen 
vertrouwen in de toekomst. Joanna Macy stelt dan ook de vraag ‘hoe kunnen we deze 
chaos onder ogen zien zonder gek te worden’.
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De rechtmatige overheid

De presterende overheid De samenwerkende overheid

De responsieve overheid

Hoe staat de overheid ervoor in deze wereld ?
Hoe kijken we vanuit deze snel veranderende wereld naar de rol van de overheid ?
Hoe ziet de overheid zelf haar rol evolueren ?

De Nederlandse bestuurskundige Martijn Van der Steen ziet vier rollen die in de ontwikkeling 
van het overheidsmanagement gegroeid zijn sinds de tweede helft van de vorige eeuw.
• Rechtmatige overheid : Mijn eerste stage in een overheidsdienst in 1984 was voor mij een 

live-aflevering van de toenmalige reeks ‘De Collega’s’.  De overheid profileert zich als een 
trouwe uitvoerder van het politieke beleid gefocused op de toepassing van decreten en 
besluiten volgens de principes van rechtmatigheid, rechtvaardigheid en rechtsgelijkheid.  Er 
was een grote afstand tot het politieke gebeuren en tot de samenleving.

• Presterende overheid : In de jaren 90 kwam het New Public Management opduiken waarbij 
het bedrijfsleven als referentiemodel gezien werd voor een overheid.  Focus verschoof naar 
een overheidsoptreden dat uitblinkt in efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid.  Goed 
management werd het toverwoord en businessmodellen uit de private sector werd 
nagebootst.

• Samenwerkende overheid : Vanaf het begin van deze eeuw wordt duidelijk dat 
beleidsvoering een zaak wordt waarin overleg en dialoog met onze doelgroepen, onze 
belanghebbenden een meer prominente plaats moet krijgen willen we als regering, als 
overheid, resultaten boeken en maatschappelijke problemen oplossen.

• Responsieve overheid : De laatste jaren zien we dat maatschappelijke organisaties méér zelf 
opstaan om initiatieven te nemen die publieke waarde creëren waarbij de overheid niet 
langer gezien wordt als de enige initiatiefnemer, maar eerder als een partner in dit initiatief.

Hebben we als overheid nog alles onder controle, als we meer naar de ‘rechtse’ rollen 
evolueren ? Of hoeft dit niet ? Of maken we dit onszelf wijs ?
Zijn we in staat om de juiste rol op te nemen aangepast aan de maatschappelijke opgave 
waarvoor we staan ?
Beschikken we hiervoor over de nodige flexibiliteit ?  Kunnen we snel genoeg schakelen en 
dan ook nog de juiste keuzes maken ? Wat hebben we hiervoor nodig ?
Doen we dit expliciet en bewust ?  Of laten we dit van toevalligheden afhangen ?
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Ongeacht welke rol we naar de buitenwereld toe opnemen, wat verschillend kan zijn 
naargelang de maatschappelijke opgave, hoe functioneren we dan intern als 
organisatie ?

In zijn boek Reinventing Organizations omschrijft Frederic Laloux de hedendaagse 
overheersende organisatielogica met de term ‘Machine Thinking’.  Ik citeer : 
“We hebben het over units, managementlagen, input en output, efficiency en
effectiviteit, aan de knoppen zitten, ergens vaart in brengen, gas geven, op de rem 
trappen, problemen scherp krijgen, oplossen door opschalen, informatiestromen, 
bottlenecks, opnieuw naar de tekentafel, inkrimpen.  Leiders en consultants ontwerpen
organisaties.  Mensen zijn resources die zorgvuldig in het organogram geplaatst moeten
worden, zo’n beetje als raderen in een machine.  Veranderingen moeten gepland en
uitgezet worden in blauwdrukken, daarna zorgvuldig volgens plan worden
geïmplementeerd.”
F. Laloux, Reinventing Organizations, 2014

Is deze organisatielogica nog wel geschikt om in deze wereld in transitie, op de grote 
maatschappelijke problemen een antwoord te bieden?



Omdat het machine-denken nog steeds primeert in onze organisaties, stel ik vast dat 
we onze medewerkers, onze collega’s nog te vaak bekijken als oplaadbare batterijen, 
die zichzelf bijtijds moeten opladen willen ze meekunnen in onze machine.

Is het dan verwonderlijk dat we momenteel in Vlaanderen onder de arbeidsbevolking 
méér zieken dan werklozen hebben ?
Is de epidemie aan burn-outs een fenomeen waarvan we kunnen verwachten, net zoals 
sommige denken over de klimaatopwarming, dat het vanzelf zal verdwijnen want het is 
er vanzelf gekomen ?

Zijn stress en burnout kenmerken van individueel falen dat kan opgelost worden door 
de veerkracht (de ‘batterij’) van onze persoonsleden wat op te vijzelen ?  Zijn we niet te 
snel onze collectieve verantwoordelijkheid aan het wegmoffelen als we enkel spreken 
over individuele veerkracht, want dan zijn we aan het culpabiliseren en vergeten we dat 
burnout wijst op een systeemfout in onze organisaties.
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Kan het anders ?  Wanneer we kijken hoe de wereld er vandaag uitziet, hoe we als 
overheid zoekende zijn naar onze juiste rol, hoe we in onze organisaties met elkaar 
omgaan, dan komen indrukken bovendrijven van chaos, out-of-control, onomkeerbare 
neerwaartse spiraal, angst, onzekerheid, energieverlies ?  Kunnen we hiervan 
loskomen?

Wat kan ons redden ?

Kijk eens naar deze spreeuwen.  Ja op beide foto’s zijn het dezelfde vogels.
Ze kunnen zowel héél gestructureerd en geïsoleerd zich positioneren naar elkaar toe, 
maar evengoed in een eindeloze ‘murmuration’, zich als in een gigantische collectieve 
dans, synchroon en acrobatisch bewegen inspelend op onverwachte elementen, zonder 
een vooruitgeschreven plan of leider aan de kop, speelsheid toelatend maar toch één 
harmonieus geheel vormend.

Is het niet zo dat we momenteel in onze organisaties ons eerder gedragen zoals de 
spreeuwen in de foto linksboven ?  

Hoe zou het zijn mochten we in staat zijn om in onze bureaucratische organisaties 
ook deze ‘murmuration’ onder onze medewerkers te zien ontstaan? Wat hebben we 
hiervoor nodig ?

Hier kunnen inzichten uit de kwantumfysica ons helpen !
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De kwantumfysica is een tak in het wetenschappelijk onderzoek dat ons leert dat de klassieke 
wetten van de fysica niet absoluut zijn onder alle omstandigheden. In het bijzonder heeft de 
kwantumfysica aangetoond dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie er geheel 
andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten. De 
komst van de kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet en 
maakt ons ook nieuwsgierig, en spreekt een bijna poëtische taal, zoals “alles is trilling en 
energie”. 
De kwantumfysica onderzoekt en beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die 
zo klein zijn dat de wetten van Newton niet meer opgaan. De werkelijkheid is niet langer 
louter de som van afzonderlijke deeltjes die in een lineaire actie-reactie mechanisme met 
elkaar interageren.
Zo blijkt dat alle materie, dus ook de kernen van atomen, voor het grootste gedeelte uit lege 
ruimte bestaat en dat datgene wat dan nog overblijft, zich onder bepaalde omstandigheden 
niet als materie maar als golven energie gedraagt. Uiteindelijk is dan alles wat we 
waarnemen gewoon een vastere vorm van energie, een soort gestolde energie, die wel in 
beweging, in trilling is. Alles in de kosmos bestaat uit trilling. Het geheel is even noodzakelijk 
voor het begrip van de delen, als de delen noodzakelijk zijn voor het begrip van het geheel.

Een ander vreemd verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door de 
waarnemer en dus nooit objectief waargenomen kunnen worden. Uit verschillende proeven 
blijkt de intentie van de waarnemer invloed te hebben op de uitslag van het experiment. We 
beschrijven dus niet de wereld die we zien, maar we zien de wereld die we beschrijven.

Ook de begrippen tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading. We moeten 
leren om een open wereld te zien, die in eerste instantie is opgebouwd uit relaties. Als we 
dat zien, realiseren we ons ook dat de toekomst niet vastligt, maar dat we nu in een wereld 
van toekomstige mogelijkheden leven.  Deze toekomstige mogelijkheden zitten reeds 
‘ingevouwen’ in het heden.  Dit nodigt uit om los te komen van louter lineair denken.
Verleden, heden en toekomst zijn één
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Laten we even verder bouwen op het tijdsbegrip uit de kwantumfysica.  Wat leert ons 
dit over hoe we naar de evolutie van onze planeet kijken ? De kwantumfysica nodigt 
ons uit om los te komen van een denken dat louter voortbouwt op wat nu al mogelijk 
is, maar vraagt ons om onze aandacht te verschuiven naar wat later mogelijk kan 
worden. Onze tijd vraagt om een nieuw perspectief; een houding van waaruit er 
verbinding wordt gemaakt met het grotere geheel en de toekomst zoals die zich 
aandient. We dragen de toekomst in ons.  In het nu zitten reeds de toekomstige 
mogelijkheden vervat of ‘ingevouwen’, klaar om mogelijk te worden. 

Laten we dit even toepassen op ons overheidsbeleid.  Als we kunnen loskomen van 
louter voortbouwen op wat we kennen en reeds ervaren hebben, kan een creatieve 
bureaucratie ontstaan waarbij we beleid bedenken vanuit toekomstbeelden, vanuit 
wat we nog niet weten of nog niet ervaren hebben. Hierdoor kunnen we vermijden 
dat we te vaak blijven hangen in beproefde recepten en blijven sleutelen aan 
beleidsmaatregelen die uiteindelijk toch niet het gepaste antwoord zijn.   Denken in 
toekomstscenario’s opent de creatieve geest en het pad om verschillende 
oplossingsmogelijkheden tegelijkertijd te bedenken zonder bevreesd te zijn voor 
disruptieve, systemische veranderingen die uiteindelijk onvermijdbaar zijn. Hoe zou 
het zijn mochten we het beleid van de volgende jaren bedenken vanuit het perspectief 
van de achterkleinkinderen van onze eigen kleinkinderen.  Hoe zouden zij, 5 generaties 
verder in de toekomst, naar onze hedendaagse maatschappelijke problemen kijken ?

Besluitvorming en beslissingen vandaag maken een bepaalde toekomst wel of niet 
mogelijk. Beleid is hoe dan ook altijd een voorafname op de toekomst. Dat impliceert 
ook een verantwoordelijkheid om in beleids- en besluitvorming over de toekomst na te 
denken. Adequaat regeren is creatief vooruitzien waarbij we tegelijkertijd 
meervoudige transitiepaden exploreren en meerdere oplossingsmogelijkheden gaan 
verkennen.

Dit is wat gebeurd is in het project ‘Future of Government 2030+’ binnen de Europese 
Commissie (zie workshop).
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Wat hebben we nodig om met dit futureproof terug- of omdenken aan de slag te gaan ?  
Wat houdt dit juist in dat we overstijgen wat we vandaag weten, kunnen en reeds 
ervaren hebben. Hoe is dit mogelijk ?

De kwantumfysicus David Bohm maakt een onderscheid tussen de expliciete en 
impliciete orde in de werkelijkheid. Met het eerste bedoelt hij alle materiële, 
uiterlijke manifestaties in de wereld om ons heen. Met het tweede bedoelt hij de 
onderliggende, onzichtbare samenhang van alles. Hij gebruikt hiervoor de metafoor 
van een rivier en haar draaikolken. Aan het oppervlak van een rivier is veelal een 
voortdurend veranderend patroon te zien van draaikolken, rimpelingen, golven, 
enzovoort, die duidelijk niet onafhankelijk bestaan. Het zijn abstracties van aspecten 
van de vloeiende beweging, die in het totale proces van de stroom ontstaan en weer 
verdwijnen. Bohm spreekt over een verborgen samenhang tussen alle dingen in de 
kosmos en noemt dat de impliciete orde. There is separation without separateness. 
Apart, maar niet onderling los. De wereld is in wezen onscheidbaar. Allen en alles zijn 
één.

Laten we dit even naar de realiteit van onze eigen organisatie vertalen.  Hebben we 
voldoende aandacht voor de impliciete orde of de onderstroom in onze organisaties?
Aan de slag gaan met wat zich in de onderstroom van onze organisatie bevindt, 
betekent aandacht hebben voor onderliggende overtuigingen/ waarden; waar liggen 
we wakker van; welk mens- en organisatiebeeld zit er onderhuids in onze 
organisatiepraktijken, in onze projecten, in onze beleidsvoorstellen. 

Wanneer we in onze organisaties de onderstroom naar boven brengen dan zijn we 
goed op weg om ons te bevrijden van het loutere machinedenken,  want dit 
machinedenken zit enkel op niveau van de bovenstroom.
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Wat is de betekenis van de boven- en onderstroom voor onze organisaties? 

De bovenstroom wijst op de zichtbare, harde facetten binnen onze organisaties. Het gaat 
over rationele zaken zoals: de visie, strategie van een organisatie, doelstellingen, te behalen 
resultaten, targets. Dit uit zich in de formele organisatiestructuur, de interne aansturing en 
bedrijfsvoering van de organisatie.  Dit zien we geconcretiseerd in visiedocumenten, 
jaarplannen en spreadsheets, regels, procedures, werkverdeling, prestatiecontracten, 
rapportagelijnen, ….
De onderstroom wijst op de onzichtbare, meer zachte facetten binnen onze organisaties.  Dit 
is de veel minder tastbare realiteit van gemor, werksfeer, arbeidsethos, bezieling, 
uitstraling, drijfveren, …. In de onderstroom ligt ook de voedingsbodem voor ideeën, 
plannen en werkwijzen die vernieuwend zijn. Er is in de onderstroom veel informatie te 
vinden over wat werkt en wat niet, wat de werking in de dagelijkse praktijk is van plannen 
die in de bovenstroom zijn gemaakt. Dit is ook de ruimte waar gevoelens van macht of 
machteloosheid, vertrouwen of angst, achterdocht en wantrouwen zich manifesteren. Het 
is dat deel waar vaak het minst over gesproken wordt of wat binnen veel organisaties niet 
uitgesproken wordt, maar het vormt wel het hart of de identiteit van de organisatie. De 
onderstroom laat de verschillen en diversiteit in de organisatie zien.

Wanneer we deze boven- en onderstroom erkennen, dan kunnen we ook beter begrijpen 
hoe organisaties functioneren en waarom organisatieveranderingen lukken of niet lukken. 
Succesvolle verandering otstaat juist door goed om te gaan diversiteit en variatie, niet door 
‘alle neuzen dezelfde kant’ op te willen krijgen. Wanneer iedereen hetzelfde denkt, wordt er 
niet meer nagedacht. Hoe kunnen we verschillen in beeld krijgen en de verbinding tussen 
formele en informele organisatie tot stand brengen, of herstellen? Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat mensen leren van elkaars ideeën, verhalen, percepties, ongenoegen, successen 
en ervaringen? Zo wordt de onderstroom een leidraad voor onze strategische keuzes en 
voor onze dagelijkse werking van onze organisatie. Handvaten om hiermee aan de slag te 
gaan, kunnen ondermeer gevonden worden in Deep Democracy (zie workshop ?)
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Contact leggen met wat leeft in de onderstroom vraagt dialoog waarin plaats is voor 
verbinding, verschillen en reflectie.   Hier dragen leiders in een organisatie een grote 
verantwoordelijkheid om binnen onze organisaties een volwaardige dialoogcultuur te doen 
ontstaan.  Een volwaardige dialoogcultuur zorgt ervoor dat we het loutere machinedenken
kunnen verlaten en dat we onze medewerkers niet langer behandelen als oplaadbare 
batterijen, maar erkennen in hun diversiteit, in hun volledige mens-zijn.

Onze tijd vraagt om nieuw leiderschap, want we leiden nog vele organisaties alsof we nog in 
het industriële tijdperk leven.  Willen we excelleren (en dus resultaten boeken in de 
bovenstroom), dan hebben we medewerkers nodig die zich betrokken voelen (d.i. een 
kwaliteit uit de onderstroom) op de ‘purpose’ van onze organisatie. Dit vraagt om een 
evolutie van reactief naar creatief leiderschap. Creatief leiderschap betreft het scheppen van 
een ruimte waarin medewerkers aan de slag kunnen gaan met exploreren, experimenteren, 
tegelijkertijd uittesten van verschillende alternatieven, snel schakelen in vernieuwen, 
bijsturen, stopzetten en opschalen en veerkrachtig zijn. Hierdoor kan gedeeld leiderschap 
ontstaan; creatief leiderschap = gedeeld leiderschap.  Er zit méér wijsheid, méér creativiteit in 
de groep dan in 1 leider.  We zijn terecht gekomen in een pluriforme wereld waarin niemand 
ooit nog ‘alleen verantwoordelijk’ zal zijn. 

Leiderschap gaat maar over een ding: leren hoe de toekomst vorm te geven! Hoe 
medewerkers, zowel individueel als collectief, het vermogen kunnen ontwikkelen om het 
gewenste te laten gebeuren en zo de toekomst gestalte te geven in plaats van eenvoudigweg 
reactief te reageren op wat zich aandient. ‘Leiders zijn handelaren in hoop’ (Napoleon 
Bonaparte). Leiders moeten de collectieve verbeelding van hun mensen aanspreken om een 
groepsidentiteit te kweken, om mensen te helpen beter te worden dan ze denken te zijn.  Een 
leider helpt mensen te dromen over de toekomst. 

In een netwerksamenleving waarin kennis en informatie niet enkel voor de mensen ‘aan de 
top’ toegankelijk is, maar voor mensen in alle lagen van de organisatie, kunnen beslissingen (op 
basis van deze informatie) niet langer alleen door (formele) leiders maar ook door andere 
mensen genomen worden. Deze veranderingen vragen om een visie op leiderschap die eerder 
relationeel en horizontaal wordt ingekleurd, dan zoals traditioneel gezien: verticaal en 
hiërarchisch.
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Laten we, tot slot, even teruggaan naar onze vraagstelling van daarnet : “Hoe zou het 
zijn mochten we in staat zijn om in onze bureaucratische organisaties ook deze 
‘murmuration’ onder onze medewerkers te zien ontstaan? Wat hebben we daar voor 
nodig ? “

De kwantumfysica leert ons dat deze ‘murmuration’ moet bekeken worden vanuit en 
doorheen de dynamiek aanwezig in de impliciete orde of onderstroom aanwezig in de 
zwerm spreeuwen.  Dezelfde dynamiek als de onderstroom die voeding geeft aan de 
draaikolken in een rivier. Murmuration in organisaties ontstaat wanneer ze werken op 
plekken waar medewerkers zich op hun best voelen, wanneer hun zelfbeeld positief 
gevoed wordt door de betekenis die ze ontlenen aan hun werk, wanneer ze hun 
collega’s kunnen prijzen, wanneer ze zelf trots kunnen zijn op wat ze samen neerzetten.
Net zoals de spreeuwen ruimte nodig hebben voor hun murmuration, moeten we 
onze medewerkers ook ruimte en vertrouwen geven aan hun creativiteit en hun 
innovatievermogen.

Joseph Jaworski, Amerikaans leiderschapsdeskundige, poneert hierbij “Als je niet weet 
wie je bent en niet doet wat je voelt dat je moet doen, kun je anderen niet met je 
meenemen of inspireren”, “Je kunt niet excelleren in iets waar je niet om geeft.” 
Jaworsky in Synchroniciteit 

Maar hiervoor is het belangrijk dat we een innerlijke reis aangaan om onszelf als 
persoon beter te leren kennen.
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Wat deze innerlijke reis zou kunnen betekenen, vertelt de Nederlandse hoogleraar 
Manfred Kets de Vries, verbonden aan het INSEAD-instituut in Fontainebleau, vanuit 
zijn inzichten uit zijn coachingpraktijk.  In zijn laatste boek ‘Mindful leaderschip 
coaching’, vertelt hij hoe hij bedrijfsleiders in grote internationale bedrijven adviseert 
en begeleidt.  Hij vertelt hen dat ze allemaal de olifanten, de egels en de Ouroboros
moeten beheersen die ze in zichzelf koesteren.
Metaforisch gesproken is de olifant ons karakter, met alle lastige en fijne kanten om 
daadkrachtig in het leven te staan. De olifant kleurt onze kracht om dingen te 
realiseren.  Soms narcistisch, soms paranoid of wraakzuchtig of gewoon lui.  Maar we 
hebben ook een egel in onszelf. In hun nest kruipen egels bij elkaar voor warmte, maar 
om te vermijden dat ze elkaar prikken moeten ze een optimale afstand vinden voor 
warmte en comfort. Dit is ook onze uitdaging, dit evenwicht vinden in onze gelijktijdige 
behoefte aan nabijheid en afstand.  Deze uitdaging ontmoeten we wanneer we in 
groepen, organisaties en de samenleving met elkaar succesvol willen samenwerken. 
Het derde dier in onszelf is een mythische, de Ouroboros, die gewoonlijk wordt 
afgebeeld als een slang of draak die zijn eigen staart opeet om zijn leven in stand te 
houden. De Ouroboros symboliseert de eeuwige cirkel van opnieuw uitvinden en 
vernieuwing. De Ouroboros-symboliek wil ons eraan herinneren dat de dingen niet voor 
altijd hetzelfde kunnen blijven, dat het soms tijd is om met het verleden te breken. Van 
een dood paard stijgt je best af.
In verschillende MBA-programma’s over de hele wereld probeert Manfred Kets de Vries 
studenten, op weg naar topfuncties in organisaties, te helpen om hun olifant, hun egel 
en hun Ouroboros beter te begrijpen. Misschien is dit ook de uitdaging die we in onze 
organisaties moeten aangaan. Om te proberen, samen met onze medewerkers, om 
onze menselijke egels effectiever en menselijker te maken, om onze eigen olifant 
beter te ontleden en om onszelf aan te moedigen om onze Ouroboros onder ogen te 
zien.
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Dames en heren,
De kwantumfysica leert mij dat we helemaal niet moeten blijven hangen in een 
pessimistische kijk op de maatschappelijke ontwikkelingen.  Ik heb hoop en geloof in 
een positieve veranderingsstrategie waarover we beschikken als we voldoende moed 
en lef vinden om te transformeren naar wendbare organisaties met ‘wendbare’ 
mensen.  Wendbare mensen die creatief leren uit hun ervaringen, nieuwsgierig zijn, 
werken vanuit vertrouwen, kansen zien, fouten maken, mentaal flexibel zijn, echt 
samen werken, vragend op zoek gaan, onzekerheid accepteren en durven beslissingen 
nemen. 
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