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Als hogeschooldocent en onderzoeker mag ik veranderingsprocessen begeleiden en bestuderen. 

Ineens ben ik meer ervaringsdeskundige dan inhoudelijk deskundige. Terwijl ik dat besef, kan ik 

steeds schakelen van mijn eigen ervaring en die ik om mij heen zie, naar de mogelijkheden die de 

nieuwe situatie biedt en wat daarvoor nodig  is. Tussen de ervaringen en de mogelijkheden schrijf 

ik dit vanuit, wat je noemt, een juxtapositie. 

Ooit volgde ik een sollicitatietraining. Het sterkste wat mij daarvan is bijgebleven, waren de drie 

vragen ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat kan er?’. Ergens in het midden lag mijn baan. Nu heb ik 

een baan, en vraag ik me af of het daar echt om gaat. Die baan was toen nodig om mij uit de 

ongewenste situatie te halen, zonder stabiliteit en zonder groei. Een baan zou mij in een gewenste 

situatie te brengen met stabiliteit en ontwikkelmogelijkheden. 

Nu is er een crisis, en ook daar speelt de vraag hoe ik daar uit kom, niet alleen voor mij maar voor 

velen om mij heen. Opnieuw gaat het om stabiliteit en ontwikkelmogelijkheden. Ik haal die vragen 

van toen nog eens terug en ik zie dat het gaat om behoeften en mogelijkheden. Behoeften van 

mijzelf zitten in de vraag ‘Wat wil ik’ en van de omgeving in ‘; Wat kan er’. Mogelijkheden zitten voor 

mijzelf in ‘Wat kan ik’ en voor mijn omgeving, net als bij de wensen in de vraag ‘Wat kan er’. 

 

Behoeften en mogelijkheden 

Ingewikkelder hoeft het niet te zijn. Om uit de crisis te komen, kijk ik eerst naar de behoeften en de 

mogelijkheden. Het werk verandert vrijwel direct van fysieke bijeenkomsten naar online activiteiten. 

In de laatste zes weken heb ik één collega gezien die een tijdschrift persoonlijk kwam langsbrengen 

waarin we samen een artikel over burn-out en het brein hadden gepubliceerd. Verder zie ik iedereen 

op iets meer dan een halve meter afstand op mijn beeldscherm, meestal via Teams, soms via skype, 

en met externen via Zoom of Webex. Op het bureau staan nu twee schermen in plaats van één, en ik 

sta nooit meer in de file, behalve als ik in sommige winkels boodschappen ga doen, of voor het 

milieupark dat op zichzelf zeer ruim is opgezet maar waar slechts vijf auto’s tegelijk op mogen. 

Blijkbaar is daar een interpretatieverschil mogelijk over de anderhalve meter, maar dat even ter 

zijde. 

Over behoeften bestaan verschillende theorieën vanuit de psychologie en over de mogelijkheden 

buigen zich de toegepaste natuur- en informatiewetenschappen. Zowel de behoeften als de 

mogelijkheden zijn tot op zekere hoogte universeel. Het verband daartussen is vooral persoonlijk. 

Dat persoonlijke ligt deels aan het karakter, deels aan de omstandigheden, en met de veranderende 

omstandigheden verandert ook de koppeling tussen wat we willen en wat we kunnen. 

 
1 ‘Oerend hard’ is een lied van de popgroep Normaal1 uit mijn jeugd in ons landsdeel waar de wijzen 

vandaan komen. 



Wat in elk geval belangrijk is, is dat we met elkaar kunnen communiceren, nu vooral ook online. Dat 

gaat verder dan bellen, appen, mailen en online vergaderen. Bellen, appen en mailen deden we al en 

online vergaderen kan net zo slopend zijn als fysiek vergaderen. Misschien nog wel meer. Degene die 

zichzelf zo graag hoort praten, ziet mij niet per ongeluk-expres geeuwen als hint om af te ronden. 

Mijn zorgzame collega die het raam open deed als ik in slaap viel, zit nu ook op veilige afstand. Even 

ginnegappen met de collega die naast me zit, een bijna-intiem onderonsje, is er ook niet meer bij. 

Terwijl ik mij losruk uit de nostalgie, vraag ik mij af wat bepaalt dat we goed en prettig kunnen blijven 

werken. Om te beginnen de emotionele processen. Laten we die vooral niet vergeten. Wat niet mag 

ontbreken, is de emotionele boksbal en verbindende humor. Die houden we in de chat, groepschat 

of 1 op 1.  

 

Dimensies 

We richten ons op de overwegend rationele processen, al zullen emoties, stemmingen en de mate 

waarin iemand gemotiveerd is altijd meespelen. Die processen vertaal ik in functionaliteiten om de 

processen een doel te geven.  

Als ik een centrale vraag zou stellen, is dat de vraag welke processen hier spelen, in hoeveel 

dimensies, en wat die met mij doen. 

Dat zijn in elk geval kunnen zenden en ontvangen (1), zowel individueel als van en naar de groep (2). 

Dat is de basis om processen en relaties in stand te houden. Verder zal de inhoud niet te moeilijk, 

maar wel voldoende uitdagend (3) moeten zijn. Dan zal de vorm bij de inhoud moeten passen (4) 

omdat ik anders vastloop of niet kan doen wat ik wil. Dat heeft ook een eigen dynamiek, want wat ik 

wil, is vaak het vasthouden aan een oude oplossing die nu niet meer blijkt te werken. Ik zal dus 

moeten gaan omdenken (5). Dat vergt ook de nodige creativiteit (6) en zelfreflectie (7). Leren 

omgaan met weerstanden (8) en aandacht voor elkaar (9) mogen we vooral niet vergeten. Als laatste 

stap komt innovatie (10).  

De tien dimensies, zoals ik die ervaar: 

1 zenden en ontvangen 

2 individueel en van / naar de groep 

3 inhoud (niet te moeilijk, wel uitdagend) 

4 vorm (past bij inhoud) 

5 omdenken  

6 creativiteit 

7 zelfreflectie 

8 omgaan met weerstanden 

9 aandacht voor elkaar 

10 innovatie 

 

1 Zenden en ontvangen 

De middelen waarmee we werken zijn zo ingericht dat we daar mee uit de voeten kunnen. Wat niet 

gezegd is, is de aandacht die we besteden aan zenden en ontvangen ook evenwichtig is. Ook het 

effect van het zenden is lastig te bepalen. Er is geen directe check en je moet actief vragen of alles 

goed over komt. Dat is net even een stapje extra.  



 

2 Individueel en naar de groep 

Ook dat is iets vanzelfsprekends. Zoals ook in eerdere situaties praat je met mensen een op een of in 

een groep. Wel zijn daar kleine verschillen.  

In de oude situatie konden groepjes ontstaan als je langs elkaar liep of min of meer toevallig met 

hetzelfde bezig was. De spontane synchroniciteit werkte vaak inspirerend en energie-gevend. Nu kan 

dat ook, maar de organisatie, hoe eenvoudig die ook te realiseren is, haalt het spontane weg.  

Daarnaast ontbreekt de non-verbale communicatie, die onder de oude normale omstandigheden 

corrigerend had gewerkt in een gesprek. Sterker nog: de non-verbale communicatie wordt vaak nog 

wel als sterker gezien dan de verbale communicatie. Dat is dus nog wel even een dingetje, hoe we 

dat opvangen. Niet? Wat zijn dan de vereisten voor een verbale online communicatie? 

Je ziet, zelfs in deze eerste en op zich eenvoudig te bevatten dimensies zijn er aandachtspunten om 

de duurzame werking op de langere termijn te borgen. De dragers van die aandachtspunten zijn we 

zelf; daarop kom ik later terug. 

 

3 Inhoud 

Kijken we vervolgens naar de inhoud, dan speelt daarbij de moeilijkheidsgraad (complexiteit) en de 

tijd. Bijna alles valt te leren, in elk geval cognitief, al zal het sociale leergedrag wel afnemen nu het 

elkaar na-apen er niet meer bij is. Het leren door observatie is gebaseerd op verwachtingen, niet 

door de eigen ervaring maar door te observeren wat er met de anderen gebeurt, aldus Bandura 

(1986).2 In de groep is wel te zien wie een rolmodel vervult, maar niet de onmiddellijke gevolgen die 

motiveren tot het volgen van een soortgelijk gedrag. 

Het cognitieve leervermogen ligt deels aan de intellectuele capaciteiten en deels aan de motivatie. Je 

kunt weliswaar een mensaap niet leren een ruimtesonde te besturen en om die daarna ook weer 

veilig op aarde te doen landen. Er zijn dus wel grenzen, maar de tendens is volgens Boekaerts (2002)3 

wel dat je met motivatie verder komt dan met alleen de capaciteiten. Toch zit er ook een verband 

tussen het intellect en de motivatie. Een beroep op de capaciteit dat te weinig of te veel uitdagingen 

bevat, werkt demotiverend.  

 

    
^ Comfortzone  
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Met de tijd groeit de uitdaging. Als het te gemakkelijk blijft, wordt het saai, terwijl een hoge 

moeilijkheidsgraad met de tijd te overwinnen valt, uitgaande van de capaciteiten (wat kan ik) en de 

motivatie (wat wil ik). 

 
2 Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ, 1986. 
3 Boekaerts, M. (2002) Motivation to learn International Academy of Education (IAE), Brussel 



 

4 Vorm 

De geschikte vorm blijft lastig, maar heel pragmatisch gesteld vragen we de vormgever om de inhoud 

te volgen, binnen de context van processen en relaties.  

De vormaspecten zullen de komende tijd steeds verder worden uitgewerkt, is mijn verwachting, 

vooral naarmate meer mensen nu meer online gaan werken. Voor mijzelf is de vorm van belang om 

gewoon mijn ding te doen. Als we steeds meer in Teams werken, wil ik wel kunnen vinden wat ik 

zoek. De zoekfunctie heb ik nog niet gevonden.  

Als ik gewend ben om te presenteren in de presentatiemodus met mijn notities, zie ik bij online 

presenteren een miezerig schermpje, wat ook niet werkt. Dan erger ik mij aan de gebrekkige kennis 

van ergonomie bij de softwareontwikkelaars die toch beter zouden moeten weten als het gaat om 

‘usability’4, waar ik in mijn vorige leven nog aan had gewerkt om het standaardisatieproces te 

begeleiden van de norm ISO 9241-11. 

Voor de gewenste functionaliteit bestaan dan wel andere programma’s, die ik ook wel onder de knie 

kan krijgen, maar het hele gedoe, zoals ik dat ervaar, kost me te veel tijd en energie voor iets dat ik 

gewoon wil doen.  

Volgens mij willen we allemaal wel online, als het maar geen moeite kost. We krijgen regelmatig 

instructies, en die zijn ook goed, daarover enkel mijn lof. Misschien is het mijn ergernis over de 

situatie wel.  

Dat merk ik als ik iets mis, zoals de spelletjes waarin ik studenten door de gang laat rennen in een 

estafette om de rechtsbegrippen door een combinatie van snelheid en beslissen in hun hoofd stamp. 

Hoe ik dat nu weer naar de online leeromgeving kan omkatten? Ook was ik gewend dat we met 

elkaar tekenen en plakkertjes plakken om tot een gezamenlijk concept te komen. Het bestaat wel 

online, maar dan is het een kwestie van licenties, de anderen ook mee zien te krijgen en opnieuw 

wennen. Wat dat betreft is er nog wel een weg te gaan. 

 

5 Omdenken 

Wat is de grootste uitdaging? Dat is het omdenken. Hoe dat werkt? De vraag is meestal ‘hoe kan ik’,  

gevolgd door een situatie van voor de digitale switch. Het gaat dan om een conversie van een 

oplossing die niet meer werkt, in plaats van de vraag te herformuleren. Hoe krijgen we de gebruiker 

zo ver dat hij of zij vraagt ‘Wat kan ik doen om’, en dan omschrijft wat hij of zij wil bereiken? Ofwel, 

wat staat de mens in de weg om de gevraagde verbetering te vervangen door de innovatie?  

Kennis zal het probleem niet zijn. Die heeft iedereen, kan die opzoeken of krijgen in instructies. 

Inzicht volgt de kennis. Gaat het niet vooral om motivatie? Ofwel: wat motiveert iemand om in deze 

toch stressvolle tijd niet oplossingsgericht te denken? Klinkt dat gek? Vast wel. We willen allemaal 

oplossingen en dat is ook hoe we als mensheid hebben overleefd, misschien wel net iets te goed en 

niet zo duurzaam. 

 
4 Jokela, T., Iivari, N., Matero, J., & Karukka, M. (2003, August). The standard of user-centered design and the 
standard definition of usability: analyzing ISO 13407 against ISO 9241-11. In Proceedings of the Latin American 
conference on Human-computer interaction (pp. 53-60). 



Is het niet bevrijdend om vooral niet te denken in oplossingen omdat we dan te snel het denkproces 

afkappen? Vaak kom je verder door je eerst een goed beeld te vormen en je mening en besluit nog 

even uit te stellen, behalve in een acute noodsituatie. Het punt is dat de school ons heeft gevormd, 

een snel antwoord op een vraag wil zonder te veel uit te weiden. De creativiteit blijft dan 

onderbelicht, terwijl die wel in de mens zit. Is de mens dat verleerd, of is het een kwestie van durf? 

6 Creativiteit 

Daar ligt misschien wel de sleutel voor het probleem, waarom we steeds marginaal verbeteren in 

plaats van lekker in het zwarte gat springen of het roer omgooien. De gemakkelijkste weg naar 

creativiteit is aandacht. Met de aandacht groeit de interesse, de motivatie en wat verder volgt, 

gecombineerd met cognitieve processen.5 

Sta af en toe even stil als je iets leuks, iets onverwachts, iets niet-beredeneerds bedacht hebt, of dat 

je pas achteraf merkt wat je gedachten daarover waren. Geef ook je onbewuste processen wat meer 

kans, en dat doe je juist met aandacht. Kan het nog simpeler? 

Goed, als je al weet hoe, ligt de vraag voor de hand waarom we niet al lang zo denken en werken. 

Niet iedereen staat hier evenveel bij stil, en dat is begrijpelijk. Maar nu we hier toch zijn, laten we 

dan even kijken naar wat je echt motiveert. De normale motivatie heeft vaak te maken met wat je 

krijgt aan geld, comfort, plezier, erkenning. Daar is niets mis mee. Je blijft wel in een tredmolen, en 

mag daar af en toe uit, om vervolgens in je vakantie in een andere tredmolen te stappen.  

 

7 Reflectie 

Probeer eens iets anders. Daarvoor stel ik drie vragen. Het zijn er maar drie, maar ze zijn best 

moeilijk. Niet complex en technisch, wel reflectief. Het gaat nu om jou in de diepere laag. 

1 Hoe ontwikkel jij je authenticiteit? Ofwel, waar voel je dat je helemaal jezelf kunt zijn en 

wat doe je om waar mogelijk nog meer jezelf te zijn?  

2 Waar voel je jezelf het sterkst verbonden met jezelf, je omgeving en je ambities? 

3 Hoe kan jouw innerlijke groei bijdragen aan je behoefte aan zingeving? 

Je mag jezelf een cijfer geven voor het antwoord. Is dat minder dan een 10?  

Kijk dan wat je beter kunt       

Hoe nu verder? Bij elk vraagstuk kan je jezelf aan die reflectieve vraag verbinden. Soms kom je op 

een keuze tussen twee of meer opties. Als je niet kunt kiezen, kijk dan nog eens goed wat het best bij 

jou past, en misschien is het wel een combinatie, of iets dat niet tussen de gevonden mogelijkheden 

zit. Dan kijk je verder. 

Verrassend is het om te bekijken wat mensen motiveert om in te grijpen wanneer er iets in het 

proces mis dreigt te gaan. In de veiligheidswereld is dat al langer bestudeerd, onder andere door de 

Leidse en inmiddels ook Delftse professor Jop Groeneweg. Wat verder interessant is, is hoe een 

wegvallen of ontbreken van een motivatie werkt, en ook daar is voor elke vraag een weerstand (8) 

als fenomeen beschreven door Knowles & Linn. 

 
5 Sternberg, R. J. (2001). What is the common thread of creativity? Its dialectical relation to intelligence and 
wisdom. American Psychologist, 56(4), 360. 
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6 Kejriwal, A., & Krishnan, V. R. (2004). Impact of Vedic worldview and Gunas on transformational leadership. 
Vikalpa, 29(1), 29-40. 
7 Fysieke, emotionele en mentaal-cognitieve intelligentie zijn termen hier geïntroduceerd als persoonlijke 
vertaalslag van Sternbergs triarchische theorie, die praktische, experimentele en logisch redeneren benoemt 
(Sternberg, R. J. (1999). The theory of successful intelligence. Review of General psychology, 3(4), 292-316.) 
8 Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social 
development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.   
9 McClelland, D. C. (1985). How motives, skills, and values determine what people do. American psychologist, 
40(7), 812. 
10 Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life. 
Basic books. 
11 Gower-Jones, A., Peuscher, W., Groeneweg, J., King, S., & Taylor, M. (2018). Building Better Performance 
Measures for Better Conversations to Provoke Change. Dit werk verwijst voor dit onderdeel naar Ajzen, I. 
(1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50 (2): 179–
211) 
12 Knowles, E. S., & Linn, J. A. (2004). The promise and future of resistance and persuasion. Resistance and 

persuasion, 301-310. 



8 Weerstanden 

Scenario 1 Authenticiteit 

Een te hoge mate van complexiteit en het beperkte vertrouwen dat jij iets kan bijdragen aan een 

vraagstelling met jouw inbreng omdat jouw authenticiteit in het geding is, roept een heftige reactie 

op, een sterke emotionele weerstand. 

Scenario 2 Verbinding 

Een zekere mate van complexiteit en het gevoel dat jij te weinig hebt bijgedragen, om welke reden 

ook, maakt dat jij je niet verbonden voelt en roept een reactie op waarmee je het gevoel hebt de 

energie niet te kunnen opbrengen. Je weet wel dat het anders kan of moet, maar je komt niet in 

beweging (inertie). 

Scenario 3 Zingeving 

Een ander inzicht in de complexiteit en het beperkte vertrouwen dat jouw inbreng het verschil maakt 

jij iets kan bijdragen aan een vraagstelling met jouw inbreng omdat jij je niet gehoord voelt en je niet 

het idee hebt dat dit de oplossing is voor een probleem en eerder nieuwe problemen oproept, geeft 

je het gevoel dat de oplossing niet gaat werken en je stelt je sceptisch op (scepticisme). 

Weerstanden kunnen zeer divers zijn, maar zijn over het algemeen te duiden binnen deze drie 

categorieën. 

 

9 Coaching met aandacht 

Om effectief iemand te helpen die weerstanden te overwinnen, is om te beginnen aandacht nodig. 

Actief luisteren zonder oordeel, achterhalen waar het werkelijke probleem zit, wat de persoon in 

kwestie daar zelf mee wil doen en kijken hoe hij of zij daarmee geholpen kan worden. Wat daarbij in 

de praktijk wel eens helpt, is dat iemand een perspectief schetst van waar hij of zij over een tijdje wil 

staan en welke stappen daarvoor nodig zijn. Die kan je relateren aan de weerstand, waarmee de 

persoon zelf bepaalt langs welke weg hij of zij een bijdrage kan leveren.  

De verhouding zenden-ontvangen of individu-groep kan mogelijk worden aangepast, vooral door te 

reflecteren op de respons op signalen van buiten en om deze persoon een nieuw idee van persoonlijk 

leiderschap en handelingsperspectief te geven. Wees een beetje sociaal in het nieuwe normaal. 

We gaan anders met elkaar om. Daarbij proberen we het beste uit onszelf te halen en het beste te 

maken van de situatie. Ook als de crisis voorbij is, zullen we de vruchten plukken van de weg die we 

nu zijn ingeslagen. Niemand hoeft zichzelf of iets te verbeteren. Dat scheelt, niet dan?  

 

10 Innovatie 

Als resultaat van de voorgaande dimensies kan iedereen een helderder beeld krijgen van de eigen 

behoeften en mogelijkheden, om van daaruit eerst een beeld te vormen en daar creatief mee te 

stoeien. Daaruit volgt uiteindelijk innovatie. Dat is nu wel even iets heel anders dan verbeteringen. 



Aan de psychologische kant zien we nieuwe concepten. Die genereren nieuwe beelden, waardoor 

andere schema’s ontstaan.13 Scripts die eerst ondenkbaar leken, blijken nu ineens mogelijk.14 

Als er iets positiefs komt uit deze crisis, is dit het wel. We worden steeds beter in wat we doen, maar 

doen we ook betere dingen? 

 

Reflectie tot besluit 

Terwijl ik dit schrijf, voel ik me voor een deel onderzoeker en voor een deel ook consultant. Dat zit er 

in gebakken. Ik spring niet te snel naar een oplossing maar ik wil wel helpen om een situatie te 

analyseren om die vervolgens ook aan te pakken. 

De nieuwe tijd is voor mij op zichzelf niet ongunstig. Al voel ik mij soms een klungel in de nieuwe 

applicaties, ik ben wel meer ontspannen. In de voorjaarsvakantie had ik achterstanden weg te 

werken terwijl mijn familie met vakantie en mijn vrienden naar de carnaval waren. In april heb ik 

twee whitepapers, een verhalenbundel en die HVK-sessies voor een Belgische zakenpartner af 

kunnen ronden. Weliswaar was de plaatselijke haal- en bezorghoreca daarbij behulpzaam, maar zo 

houden we elkaar gaande. 

Wat ook beter gaat, is mijn eigen leer- en ontwikkelproces. Met meer rust komt er een nieuw 

evenwicht in de dual processing,15 waardoor ik veel sneller werk en mij minder bekeken en 

gecontroleerd voel wanneer ik eerst mijn ingevingen volg en die later wetenschappelijk ga 

onderbouwen. Vroeger was dit een taboe, maar in deze tijd mag dat best doorbroken worden. De 

onbewuste processen gaan vooral intuïtief16. Zij gaan in sneltreinvaart terwijl de bewuste processen 

daar achteraan boemelen.17 Dat is dan mijn eigen innovatieproces. 

Voor de nabije toekomst, van juni tot november, voel ik mij onrustig over het idee hoe lang nog. In 

de zomer ga ik graag op pad, de natuur in, en dan wil ik ergens neerstrijken. En anders als het kan 

toch wel in de herfstvakantie. Maar, als alles dicht is of ik had al een week van tevoren moeten 

reserveren vanwege de strikte handhaving van de anderhalve meter, dan is de lol er wel een beetje 

af. Ook vrees ik voor een extra druk bij de nieuwe opstart en het collectieve gevoel dat we alles in te 

halen hebben. Aan de andere kant, dat geeft ook weer genoeg stof voor mijn burn-outonderzoek. 

Een burn-outgolf is namelijk wat ik verwacht bij de nieuwe opstart. Ik hoop dat ik daarin geen gelijk 

krijg. 

 
13 Oden, G.C. (1987). Concept, knowledge, and thought. Annual Review of Psychology, 38, 203-227. 
14 Baldwin, M. W. (1992). Relational schemas and the processing of social information. Psychological 
bulletin, 112(3), 461. 
15 Evans, J. S. B., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the 
debate. Perspectives on psychological science, 8(3), 223-241. 
16 Gladwell, M. (2006). Blink: The power of thinking without thinking. 
17 Duggan, W. (2013). Strategic intuition: The creative spark in human achievement. Columbia 
University Press. 


