Out-of-the web management
Situatie
Wat willen we?
We willen allemaal lekker werken en het gevoel hebben dat we zinvol en nuttig bezig zijn…
Het liefst vanuit ‘flow’; dat we (met elkaar) vanzelf en met plezier de goeie dingen doen die
ons als mens voldoening geven en die bijdragen aan het succes van de organisatie…

Oorzaak

Gevolg
Waar leidt dit allemaal toe?

We zijn te rationeel geworden

Oplossing
De essentie: verbinding maken met de diepere lagen o
 nder de ratio, zodat
mensen de samenhang ervaren en meer gevoel krijgen bij de doelen.

Ratioroutine betreft de onbewuste en breed geaccepteerde vanzelfsprekendheid waarmee
veel mensen in het onderwijs en bij organisaties zaken hoofdzakelijk vanuit een rationeelinhoudelijke invalshoek benaderen, bekijken en ontwikkelen, waardoor onvoldoende rekening
wordt gehouden met ‘troebele’ aspecten zoals gevoel, macht, belangen en mogelijke
weerstanden.

Leidinggevenden willen graag dat hun mensen ‘probleemeigenaar’ worden, en vanuit pure
betrokkenheid, taakvolwassenheid en eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan
het realiseren van (organisatie) doelen…
Zodat de organisatie voor een groot deel ‘zelfsturend’ wordt.

Wat houdt ons tegen?

Oplossingiconen met hulpvragen
Gevaar...

De oplossing zit in ‘de juiste diepgang’ en het met elkaar (leidinggevenden en medewerkers)
doorleven van de inhoud en de doelen. Alleen op die manier ontstaat diepgang, betrokkenheid
en zelfsturing. Onderstaande hulpvragen kunnen hierbij helpen.

Oppervlakkigheid...
Verkokering... (de afzonderlijke delen worden leidend)
Alleen rationele diepgang... (SMART is vaak diepgang binnen oppervlakkig kader)

Paarse krokodil
“Het spotje met de paarse krokodil
is exemplarisch voor de wijze
waarop systemen en structuren voor
mensen belangrijker worden dan de
uiteindelijke doelen.”

De hoe-vraag wordt belangrijker dan de wat-vraag
Papieren werkelijkheid...
Betrokken met het hoofd, niet met het hart

“Mensen vluchten in structuren als ze
de samenhang niet meer zien.”

“Intuïtie is een godsgeschenk en ratio een handig instrument.
We hebben een maatschappij gecreëerd waarin we het
instrument vereren en het geschenk zijn vergeten.”

Door de ‘chaos’ in het web en de ratioroutine zijn we ver verwijderd van...

“Met onze ratio zijn we in staat om
complexe zaken op te splitsen in
overzichtelijke delen. We hebben zoveel
overzichtelijke delen gecreëerd, dat we
geen overzicht meer hebben.”

• ons gevoel,
• wat we zelf willen,
• ons gezonde verstand,
• verbinding met anderen,
• onze eigen intrinsieke doelen en ambities.

Deze ‘oppervlakkigheid’ is de dood in de pot voor de motivatie van
mensen, de kwaliteit die ze leveren en zelfsturing.
Huidige situatie
“Als je je op het doel concentreert, vervagen de grenzen.
Als je je op de grenzen concentreert, vervaagt het doel.”
Aad van Nes

Gewenste situatie

Veel gehoorde opmerking van leidinggevenden:

“Medewerkers voelen zich onvoldoende
probleemeigenaar. Dat gaat vaak ten
koste van de ’taakvolwassenheid’.”
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