
 

WAAR MAKEN WE ONS (EIGENLIJK) DRUK OVER? 

Programma 
We organiseren en veranderen ons een slag in de rondte. We regelen ons suf. Het kan altijd anders, beter, 
slimmer, leaner, efficiënter, meer in lijn met de bedoeling. Maar doen we dat eigenlijk wel slim? Of maken we 
ons druk om de verkeerde dingen? 
Op 29 oktober aanstaande organiseren we vanuit De Ambachtsschool een drietal eenmalige pop up-workshops 
met als thema ‘Waar maken we ons (eigenlijk) druk over?’ 
 
In die drie workshops kijken we met haakse blikken naar veranderen en organiseren en onderzoeken we met 
de deelnemers waar we ons eigenlijk druk om maken. De drie workshops: 
- Verschil maken in kwesties die er toe doen 

Odette Moeskops belicht in haar workshop de resultaten van tegenspraak in de top van de publieke 
sector. Tegenspraak wordt beschouwd als een groot maatschappelijk goed. Vreemd genoeg is er weinig 
aandacht voor het proces van tegenspraak aan de top zelf, vanuit het perspectief van degene die 
tegenspreekt. Odette licht hier een tip van de sluier op. 

- Samen veranderen door goed te organiseren 
In de workshop van Kilian Bennebroek Gravenhorst en Erica Hehenkamp staat de relatie tussen 
organiseren en veranderen centraal. De mooiste veranderplannen komen soms moeilijk tot resultaat. Dat 
kan komen omdat de focus teveel op de verandering ligt en te weinig op goed organiseren zodat die 
verandering ook kan werken. Aan de hand van een actueel traject voor strategievorming duiken we in de 
complexe ambachtelijke wereld van organiseren en veranderen. 

- Margaret Wheatley: de wijsheid zit in het systeem zelf 
In de workshop van Marijke Spanjersberg en Leike van Oss staat het werk van Margaret Wheatley centraal. 
Margareth Wheatley is een fenomeen in de wereld van organiseren en veranderen. Ze verkent de 
kwantumfysica en de biologie als inspiratiebron voor het vak, maakt zich boos over leiders die de wijsheid 
van het systeem vermorzelen, is een krachtig pleitbezorger van zelforganisatie en wordt uiteindelijk een 
activistische boeddhist. Ze heeft stevige opvattingen over organiseren, veranderen en leiderschap die ze 
combineert met compassie en mildheid over ons menselijk tekort. 
 

Tijdschema 
13.00 uur Binnenkomst en koffie/thee 
13.30 uur Start workshops 
17.00 uur Plenaire afsluiting en borrel 
 
Locatie 
De workshops vinden plaats in in Villa Jongerius in Utrecht. Villa Jongerius is makkelijk bereikbaar vanaf Utrecht 
CS. Ben je met de auto? Er zijn zestig parkeerplaatsen op het terrein, en mocht het daar vol zijn, dan kun je 
tegenover de Villa tegen gereduceerd tarief parkeren. 
 
Inschrijven 
De workshops duren de hele middag. Je kunt er dus een volgen. 
De workshops gaan door als het minimaal aantal deelnemers bereikt is. Wacht dus niet te lang met opgeven. Er 
is beperkt plaats en vol is vol. Als je wilt, kun je een tweede voorkeur opgeven. Als de workshop van je eerste 
voorkeur vol is, plaatsen we je in de workshop van je tweede voorkeur. 
 
De kosten voor een workshop bedragen € 100,-. Omdat het een opleidingsactiviteit betreft, wordt geen BTW in 
rekening gebracht. 
Voor meer informatie over het programma, klik hier. 
Aanmelden kan via deze link.  



 
 
 
 
 

Verschil maken in kwesties die er toe doen 
Door Odette Moeskops 
 
Tegenspraak wordt beschouwd als een groot maatschappelijk goed. Hoe ziet de tegenspraak er aan 
de top zelf eigenlijk uit? Mijn eigen werkpraktijk inspireert mij daarin. Hoe een kleine groep aan de 
top - in veel gevallen een enkeling – door tegenspraak verschil kan maken in kwesties die er toe 
doen. Vreemd genoeg is er weinig aandacht voor het proces van tegenspraak aan de top zelf, vanuit 
het perspectief van degene die tegenspreekt. Dit maakte mij nieuwsgierig meer te weten op een 
systematische manier, zonder publieke schandalen als aanleiding 
 
Ik heb een verkennend onderzoek uitgevoerd bij de top van de publieke sector naar de eigen 
ervaringen, zelf de tegenspraakpositie innemend. Ik hoopte het proces vanuit het perspectief van 
degene die wil tegenspreken te kunnen expliciteren. Onder welke omstandigheden de top zelf in de 
situatie van tegenspreken komt, in de eigen kleine kring en wat maakt dat zij in actie gaat. Ik besprak 
met de twaalf deelnemers aan het onderzoek drie verschillende casussen van tegenspraak: een 
gemakkelijk, een weerbarstig en een praktijksituatie waarin die niet slaagde. Zo kreeg ik de 
beschikking over circa dertig verhalen, waarvan tweederde handelde over tegenspraak die lukte. 
 
Het vierkant van tegenspraak 
Mijn onderzoek leidt tot een systemische visie op tegenspraak. Ik identificeerde vier bronnen van 
kracht en vier te nemen hordes en conceptualiseerde dit tot het vierkant van tegenspraak. Meteen 
ook een metafoor: je vierkant maken of er vierkant voor gaan liggen. Dit vierkant is niet alleen 
interessant voor wie nieuwsgierig is naar het proces dat zich binnen de top afspeelt maar vooral voor 
wie tegenspraak in de eigen organisatie, van zichzelf of binnen de top wil versterken.  
 
In het eerste gedeelte van de pop-up workshop bespreek ik de resultaten van het onderzoek, die we 
in het tweede gedeelte praktisch toepassen. Door het vierkant van tegenspraak te gebruiken als 
leidraad voor intervisie: casuïstiek over een eigen tegenspraak situatie; over een (management)team, 
bestuur of individu dat je daarbij wilt ondersteunen; beter begrijpen wat maakt dat tegenspraak - 
hoewel gewenst - in de eigen organisatie moeizaam van de grond komt en op ideeën voor 
interventies komen.  
 
Het onderzoek zelf tot slot, is voor mij aanleiding tot het herdenken van thema’s: zoals de (te) grote 
rol die de bestuurder toebedeeld krijgt en de onderschatte impact van context. De resultaten van het 
onderzoek zullen als artikel, getiteld “Verschil maken in kwesties die er toe doen” worden 
gepubliceerd in Goed bestuur en Toezicht van december 2018. Wie naar de workshop komt krijgt het 
concept-artikel alvast mee.  
  



 
 
 
 
 

Samen veranderen door goed te organiseren 
De versterkende combinatie 
Door Kilian Bennebroek en Erica Hehenkamp 
 
In de workshop van Kilian Bennebroek Gravenhorst en Erica Hehenkamp werken we uit hoe 
organiseren en veranderen vaak door elkaar lopen en verweven zijn. In de praktijk loopt lang niet 
alles soepel en komen ook de mooiste plannen soms moeilijk tot resultaat. Veel aandacht voor 
veranderen lijkt ten koste te gaan van het goed doordenken van de organisatiekant en vice versa. 
Aan de hand van een actueel traject voor strategievorming duiken we in de complexe ambachtelijke 
wereld van veranderen en organiseren. Natuurlijk gaat het niet alleen over deze casus, maar maak je 
ook de vertaling naar je eigen werksituatie. 
 
Een voorproefje. Strategie is iets van de organisatie, van iedereen die er werkt. Strategie roept op dat 
het om ‘richten’ gaat, waarna in de klassieke theorie ‘inrichten’ en ‘verrichten’ volgen. In de huidige 
tijd zijn richten, inrichten en verrichten continu aan de orde en lang niet altijd meer volgtijdelijk. Hoe 
ga je dan te werk? Hoe zet je een proces in gang dat gelijktijdig voor beweging én realisatie zorgt? 
Hoe zorg je dat je veranderaanpak ook impact heeft op de manier van organiseren? Kan dat en wat 
vraagt dat dan? 
 
We starten in de workshop met een verhaal over een actuele casus. Daarin pakt een organisatie de 
strategievorming op een andere, meer ontwikkelende manier aan. Hiermee zetten zij een 
verandering in gang die betrokkenheid creëert en verwachtingen wekt over de realisatie. Tegelijk 
gaat dit ook over organiseren. Je wilt de ingezette nieuwe werkwijze verankeren in de organisatie. En 
je wilt verder met de inhoudelijke uitkomsten de ontwikkelde strategie bepalen realiseren. 
 
Met de deelnemers aan de workshop ontrafelen we wat hier vanuit veranderperspectief en vanuit 
organiseerperspectief aan opvalt en uit te leren valt. De lessen die we trekken uit de casus pas je 
vervolgens toe op je eigen werksituatie. Daarbij krijg je meer zicht hoe organiseren en veranderen 
verbonden zijn en hoe ze elkaar kunnen versterken. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

De wijsheid zit in het systeem zelf 
Over Margareth Wheatley en waar zij zich in alle rust druk over maakt 
Door Leike van Oss en Marijke Spanjersberg 
 
Margareth Wheatley is een fenomeen in de wereld van organiseren en veranderen. Ze verkent de 
kwantumfysica en de biologie als inspiratiebron voor het vak, maakt zich boos over leiders die de 
wijsheid van het systeem vermorzelen, is een krachtig pleitbezorger van zelforganisatie en wordt 
uiteindelijk een activistische boeddhist. Ze heeft stevige opvattingen over organiseren, veranderen 
en leiderschap die ze combineert met compassie en mildheid over ons menselijk tekort.  
 
Wij vinden haar een unieke en inspirerende vrouw. Daarom schreven we elkaar brieven over haar 
werk en hoe zij in de wereld van organiseren en veranderen staat (zie artikel De wijsheid zit in het 
systeem; verschijnt eerdaags in de bundel Meer dan de som der delen; systeemdenkers over 
organiseren en veranderen). In deze pop up willen we de toepassingsmogelijkheden van haar 
gedachtengoed verder verkennen. Wat hebben we in handen als we afstand doen van al ons 
maakbaarheidsdenken en bijbehorende instrumentarium? En als de wijsheid in het systeem zelf zit, 
wat kunnen wij dan bijdragen?  
 
In de pop up luisteren we naar korte fragmenten van lezingen van Wheatley, maken we ruimte voor 
het experiment en de ervaring en starten we een socratische dialoog over de fascinerende vragen die 
zij oproept. 
 
 


