
I ORGANISEREN IN DE TUSSENTIJD

De wereld verandert, kinderopvangorganisaties veranderen en wij veranderen. 

Waar gaat dat heen? Die vraag kun je beter anders formuleren: waar willen we 

heen? En: hoe komen we daar? Tonnie van der Zouwen, lector Duurzaam werken en 

organiseren aan de Avans Hogeschool heeft wel ideeën over hoe je het antwoord 

kunt vinden. Het antwoord zelf heeft ze niet. Immers: dat ontwikkelt zich in het 
doen. 1 Wilma Schepers I Marianne van Duuren

'VERANDEREN MET COLLECTIEF STUURVERMOGEN' 

Duurzaam organiseren 
is weten hoe je de 

toel<omst ziet 
Het lijken wel de pedagogische basisdoe
len uit de Wet kinderopvang: 

Het Natuurlijk Systeem om angst weg 
te nemen - Het bieden van fysieke en 
emotionele veiligheid 
Het Sociaal Regelsysteem om boos
heid weg te nemen -Socialisatie door 
overdracht van waarden en normen 
Het Communicatief Zelfsturings
systeem om verdriet weg te nemen·
Het bevorderen van persoonlijke en 
sociale competentie van kinderen 

Het zijn de drie stuursystemen uit de Lo
gica van het Gevoel van de filosoof Arnold 
Cornelis. Het is het theoretisch kader voor 
het lectoraat van Tonnie van der Zo uwen. 
Tonnie van der louwen sprak 17 april 
jongstleden haar lectorale rede uit voor 
het lectoraat Sustainable Working and Orga

nising aan Avans Hogeschool. Duurzaam 
werken en organiseren, binnen een kader 
dat lijkt op de pedagogische basisdoelen 
in de Wet kinderopvang. Wat heeft het 
een met het ander te maken? 
'De kern van deze filosofie' (de filosofie 
van Arnold Cornelis, red.), schrijft Tonnie 
van der louwen op haar website, 'is het 

tot bloei komen van mensen. Tot bloei ko
men betekent niet in een permanente 
staat van iets goeds verkeren. Het bete
kent ook niet het bereiken van wat vooraf 
al vaststond. Het gaat om leren sturing te 
geven aan wat je als zinvol ervaart. Niet 
alleen op de korte termijn, maar ook op 
de langere termijn.' Deze woorden schrijft 
ze in de context van het denken over orga
niseren en organisaties. Dus ook over or
ganisaties voor kinderopvang. 
'In wezen gaat het dus om de vraag hoe 
we willen leven', schrijft ze ook nog. Dat is 
een Grote Vraag en een vraag die aansluit 
bij de kinderopvang. Immers, hoe willen 
wij zorg, opvoeding en onderwijs voor 
jonge kinderen vormgeven, hoe willen we 
de zorg voor onze kinderen 'leven'? 
In het boekje dat ze samenstelde voor 
haar lectoraat-Handen en voeten geven aan

duurzaam organiseren; Vanuit een groeiend

bewustzijn hoe we willen leven -spreektîon
nie van der louwen ook over actieonder
zoek, een methodiek waarmee je al doen
de, werkendeweg zeg maar, onderzoekt 
waar je samen naar toe wil. Genoeg rede
nen om haar op te zoeken om inspiratie te 

halen voor ons denken over organiseren 
en organisaties. Een gesprek. 

Duurzaamheid als woord 

Tonnie van der louwen is bioloog en or
ganisatiekundige, zelfstandig adviseur en 
onderzoeker. Zij geldt als een van de spe
cialisten in het effectief organiseren van 
participatie met Large Scale lnterventions, 
een aanpak waarbij in relatief korte tijd 
grote groepen belanghebbenden betrok
kenheid en eigenaarschap ontwikkelen 
voor een verandering. Haar lectoraat is 
onderdeel van een nieuw expertisecen
trum voor duurzaam ondernemen van de 
Avans Hogeschool. Het expertisecentrum 
is een interdisciplinair samenwerkings
verband van 11 van de 21 academies van 
Avans. Aan het expertisecentrum zijn zes 
lectoren verbonden. 
'Duurzaamheid als op zichzelf staand 
woord betekent niks', zo introduceert Ton-
nie haar vakgebied. Duur-zaam, duurt 
voort. Iets wat "slecht" is kan heel lang 
voortduren. Neem plastic, dat heeft een 
lang leven maar dat zou ik niet meteen > 
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HET IJSBERGMODEL: naar een illustratie in Handen en voeten geven 

aan duurzaam organiseren van Tonnie van der Zouwen. Zij nam de 

illustratie met toestemming over uit: Scharmer, 0. & Kaufer, K. 

(2013). Leiden vanuit de toekomst. Van ego-systeem naar eco-systeem. 
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opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling 

van kinderen. De sociale context wordt 

benoemd, het perspectief op de maat

schappij, onze plaats op de wereld. Ik 

word warm van de beelden die opgeroe

pen worden. Vervolgens wordt de visie 

vertaald naar beleid, in de organisatie ge

ïmplementeerd en dan zie je dat mooie 

beeld in de dagelijkse praktijk langzaam 

maar zeker vervagen. In die vraag ligt 

mijn uitdaging: waarom kunnen we wel 

zulke mooie dingen zeggen en ze dan 

toch niet doen?' 

Tonnie van der Zouwen: 'Dat komt door 

de zeepbellen die we niet willen zien.' Ze 

t 

BNP ;é geluk 

verwijst daarmee naar een passage uit 

haar boekje waarin ze toelicht dat we wel 

de zichtbare gedeelten van de ijsbergen 

zien-de knelpunten van onze tijd op eco

logisch, maatschappelijk en spiritueel

cultureel vlak-maar niet kunnen (of wil

len) zien welke oorzaken daaronder lig

gen. 'Het zijn bestaande patronen die we 

niet doorbreken omdat we ons er niet van 

bewust zijn en waardoor we niet doen wat 

we zeggen te willen doen. Die patronen 

vormen acht bubbels die allemaal zijn te

rug te voeren op eenzelfde conflict: lei

derschap vanuit een ego-systeem bewust

zijn, met inzet van middelen voor indivi-

Eigendom 

t 

Hoogst maatschap
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duele doelstellingen en negeren van het 

geheel, het eco-systeem waarin we leven. 

Als we ze niet herkennen, zullen de zeep

bellen op een gegeven moment knappen 

en de gevolgen daarvan zullen hard zijn. 

Het enige zinvolle antwoord dat ik hierop 

kan geven is: werken aan een toenemend 

bewustzijn.' 

'De reden dat het niet lukt in de praktijk 

van de kinderopvang- of in welke andere 

praktijk dan ook - is dat bij de vertaling 

van visie naar handelen onvoldoende re

kening wordt gehouden met de context 

waarin dat handelen moet plaatsvinden. >
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Tonnie van der Zo uwen 

> De verandering is onvoldoende doordacht
in termen van betekenis voor de indivi
duen, voor de groep, voor de onderlinge
communicatie, de onderlinge verhoudin
gen, de relatie met de buitenwereld, kort
om de context. Het naleven van een visie
vraagt ook om onderhoud. Het is geen
statisch gegeven. De omgeving verandert,
mensen veranderen en dat vraagt om het
vermogen te reflecteren op wat je ervaart
en ziet en het vermogen daar met ande
ren over te communiceren en samen de
koers bij te stellen. Het vraagt om een col
lectief stuurvermogen. Daarbij is een hel
der beeld van waar je naartoe wil onmis
baar. Dan zijn we weer terug bij waar we
begonnen: een groeiend bewustzijn van
waar wij mensen als gemeenschap geluk
kig van worden.'

Onderzoek 

Tonnie van der Zouwen: 'Veranderen is 
onlosmakelijk verbonden met onderzoe
ken. Op het moment dat je besluit iets 
voortaan anders te doen dan dat je voor
heen deed, wil je natuurlijk weten of het 
ook lukt. Als het resultaat niet is wat je er
van verwachtte, wil je graag weten waar
om. Zelfs als je wel het beoogde effect 
bereikt, wil je misschien nog weten waar
om je succes had. Op heel alledaags 
niveau noem ik dat "kort cyclisch terug
pakken" wat je samen gedaan hebt, wat 
je daar samen van geleerd hebt, wat an
deren ervan kunnen leren. Dat is iets 
anders dan denken dat de wereld lineair 
in elkaar zit. Dat zou wel makkelijk zijn: 
dit zijn de verbeterpunten, dat is het plan, 
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over twee jaar is het geregeld. Meestal 
werkt het niet zo. 
In het kort cyclisch terugpakken zit mijn 
streven om de kloof tussen denken en 
doen te dichten. Hier komt ook mijn voor
keur voor actieonderzoek uit voort. Bij 
onderzoek denken we doorgaans aan en
quêtes, interviews en vragenlijsten waar
mee we scores op vooraf bepaalde varia
belen zichtbaar maken. De resultaten 
komen in een rapport met tabellen en 
grafieken die leiden tot conclusies en ad
viezen. De implementatie van die advie
zen is vaak moeizaam, het ontbreekt aan 
concrete handvatten en voor de gebrui
kers ontbreekt de directe verbinding met 
hun dagelijks werk. 
Actieonderzoek is onderzoek doen met 
en voor mensen in plaats van over men
sen. Daar kies ik voor, omdat de uitkom
sten direct herkenbaar zijn in de organi
satie en omdat deze vorm van onderzoek 
recht doet aan de mensen die ermee wer
ken. Actieonderzoek is zeker geen mak
kelijke vorm van onderzoek. Het is niet 
simpel om een goede vraagstelling te for
muleren, open gesprekken te voeren en 
de resultaten daarvan te verwerken. Aan 
de andere kant is het heel bevredigend. 
De overdracht naar de praktijk is heel 
direct, omdat iedereen bij het onderzoek 
betrokken is en je - gaandeweg het pro
ces - betekenissen gaat delen. Het wordt 
echt begrepen. In een klassieke situatie 
probeer je kennis, inzichten en de daaruit 
voortkomende visie over te dragen. Maar 
al is die visie nog zo mooi, het is niet van
zelfsprekend een gezamenlijk gedeelde 
visie. Dat krijg je pas voor elkaar als je er 
ook samen aan werkt. 
Praktijkonderzoek kun je dus gebruiken 
om tot verandering te komen. Het is goed 
te bedenken dat je het in zo'n traject niet 
overal met elkaar over eens hoeft te zijn. 
Ook hoef je elkaar niet per se aardig te vin
den. Ik moet dan altijd denken aan de uit
spraak van André Wierdsma in zijn emeri
taatsrede: "Een katholiek, jood, protes
tant, moslim en boeddhist kunnen prima 
samen een brug bouwen, maar over het 
hiernamaals worden ze het nooit eens.'" 

Een gezamenlijk doel 

'Wat wel een echte voorwaarde is, is dat je 
een gezamenlijk doel hebt. Als je niet sa-

men iets wil, hoef je er ook niet samen 
aan te beginnen. In het geval van de 
samenwerking tussen kinderopvang en 
onderwijs kan je dat doel vinden in het 
gezamenlijk bijdragen aan de ontwikke
ling van kinderen. Daar kun je heel goed 
samen gedeelde beelden bij vormen. Als 
dan de stap gezet moet worden naar be
slissingen over wie wat doet, of wie waar
van eigenaar wordt, is het zaak ieders 
belang te erkennen en met respect af te 
wegen. 
Ook is het handig om te bedenken dat 
je zo'n traject van onderzoeken en veran
deren top-down kunt aanzwengelen. Je 
hoeft niet opeens te doen alsof je niet een 
leidinggevende bent met een eigen taak
stelling, net zomin als andere betrokke
nen hun belangen hoeven te verlooche
nen. De kunst is om ieders belang in te 
brengen, in gelijkwaardigheid.' 

Uitnodigend 

'Tot slot nog een laatste tip: nodig uit. 
Meestal worden dit soort trajecten inge
zet vanuit de gedachte dat dan ook ieder
een betrokken moet zijn. Dat is denken 
vanuit de oude organisatiestructuur. Nee, 
laat de mensen meedoen die zich aange
sproken voelen en de energie hebben om 
een bijdrage te leveren. Dat brengt posi
tieve energie naar binnen. Natuurlijk is 
het dan wel zo leuk als je heel uitnodi
gend bent, goed nadenkt over de voor
waarde waaronder zo veel mogelijk, liefst 
alle, betrokkenen zich uitgenodigd voe

len. 
Ik ben oprecht benieuwd waar het veran
deringsproces de kinderopvang zal bren
gen. Ik hoop dat jullie een duurzame 
vorm zullen vinden. Want wat vraagt meer 
om duurzaamheid dan het grootbrengen 
van kinderen?' 

Op de servicepagina van BBMP vindt u verwij

zingen naar de publicatie en website van 

Tonnie van der louwen. Uw wachtwoord is 
2obbmp15. 

18 1 JUNI/JULI 2015 • BELEID BESTUUR MANAGEMENT & PEDAGOGIEK IN DE KINDEROPVANG 


