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1 inleiding en motivatie van de schrijver

In dit boek beschrijf ik een manier van samenwerken die de schaalgrootte van een 
enkele afdeling overstijgt. Multi is het sleutelwoord: multicultureel, multifunctio
neel, multidisciplinair en multisectoraal. Samenwerking over teams en organisaties 
heen! Een steeds dikkere rode draad van samenwerken liep er door al mijn projec
ten en interimklussen. Zo dik, dat het op een gegeven moment de hoofdmoot van 
mijn werk werd. Ik was er eindeloos door geïntrigeerd, maar ook getroebleerd. Ik 
had er ongemerkt mijn vak van gemaakt!

Op een buurtbijeenkomst, die ik eens voor een gemeente belegde, kwamen diver
se aanwezige partijen uit loopgraven die ze al jaren betrokken. Een prille basis 
voor een toekomstige samenwerking was gelegd. Toch vonden enkele ambtenaren 
bij die gemeente dat er maar weinig (concreets) uit de bijeenkomst was gekomen. 
Niet iedereen was dus tevreden. En enkele bestuurders vonden dat ze toch nog 
eerst even buiten de betrokkenheid van de stakeholders om, inhoudelijk over de 
uitgangspunten van de samenwerking moesten discussiëren. Niet iedereen herken
de dus wat er op die bijeenkomst bereikt was of zag er de waarde van.

Dit soort van onwetendheid vervulde mij met zorg. Interventies in samenwerking 
leken lukraak gekozen. Men belegde brainstormsessies waar de deelnemers zich 
allang aan een voorkeursoplossing wilden binden en men drong aan op een com
mitment waar de deelnemers zich nog vrijblijvend aan het oriënteren waren. En 
waar een interventie precies goed werd geplaatst, werd dat door de omstanders 
vreemd genoeg niet herkend. Rondom samenwerking is er kennelijk zoveel kaf on
der het koren dat men het koren zelf niet meer herkent. 

Als belangrijkste oorzaak hiervoor zag ik de eenzijdigheid van gebruikte interven
tietechnieken die zich vrijwel altijd op slechts een enkel aspect van samenwerking 
betrokken. Een samenwerkingsprobleem kent echter altijd vele aspecten die men 
niet los van elkaar kan behandelen. Er is daarom een meer integraal en breed in
zetbaar afwegingskader nodig. Zo'n kader wordt niet door bestaande theorieën 
over groepsgedrag geboden. Bestaande theorieën hebben ofwel een te kleine 
schaalgrootte van de groep voor ogen, ofwel een te grote. Op de kleine schaal
grootte wordt het groepsgedrag met psychologische concepten verklaard. Op de 
grote schaalgrootte juist vanuit sociologische concepten. De schaalgrootte van de 
eerder genoemde (multi) samenwerking zit daar tussen in. De psychologie van het 
individu en de sociologie van samenlevingen bieden daarvoor geen bruikbaar afwe
gingskader. 

Dus begaf ik mij op weg om zelf een dergelijk integraal afwegingskader te ontwik
kelen. Een kader waarmee men de juiste interventies kan selecteren. Een afwe
gingskader ook waarmee van tevoren beoordeeld kan worden of een oplossing die 
in de ene context werkte, ook in een andere context zal werken. Dit boek beschrijft 
dat kader.

Het onderzoek naar een dergelijk kader startte in 2006, met de eerste schrijfsels 
en modellen. Na een lange zoektocht, waarin ik uit menig doodlopende straat te
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rugkeerde, kwam ik tenslotte tot de overtuiging dat succes alleen te behalen was 
door eerst zo'n afwegingskader voor een menselijk individu te maken. Daarmee 
kan men op een zinvolle en evenwichtige manier in het gedrag van een individu in
grijpen; of kan men in ieder geval per specifiek individu beoordelen of een inter
ventie wel of niet zal werken. Door zo'n individueel afwegingskader vervolgens te 
vertalen naar een groep, zouden dan de verschillen tussen individu en groep zicht
baar worden. Men zou dan kunnen zien in welke gevallen, en om welke redenen, 
men een groep anders moet benaderen dan een individu. 

Synapsen zijn een soort mini-stekkers die de zenuwbanen van het menselijk brein 
aan elkaar koppelen. Deze synapsen kan men niet zomaar ompluggen. Men kan 
met andere woorden niet even in 'iemands hoofd' sleutelen en de bedrading omlei
den. De synapsen van een groepsbrein bevinden zich echter deels tussen mensen 
in. Ze liggen daarmee min of meer open en zijn beter beïnvloedbaar. Wat open ligt 
kan men immers omleiden of anders met elkaar verbinden en het heeft dus zin om 
de bedrading van het groepsbrein te beschrijven! Deze overwegingen hebben na 
veel onderzoek en denkwerk uiteindelijk tot het afwegingskader van de aggrega
tiemens geleid.

Door Vincke1 wordt al de term sociaal aggregaat gebruikt om een soort groep aan 
te duiden waarvan de leden interactie met elkaar hebben zonder gezamenlijk doel. 
In dit boek krijgt de term 'aggregatie' een meer natuurkundige betekenis. Gasmo
leculen die tot een vloeistof condenseren komen in een andere 'aggregatietoe
stand'. Op een vergelijkbare manier komen ook individuen in een andere aggrega
tietoestand door groepen te vormen. Zo ontstond de titel 'de aggregatiemens'. 
Deze natuurkundige metafoor doet voor het mensgerichte onderwerp “samenwer
ken” mogelijk een beetje technisch aan, en wellicht ligt er een mooiere en meer 
elegante metafoor in het verschiet, maar als werktitel voor mijn onderzoek vond ik 
hem goed passen.

1.1 doel en doelgroep

Ik pas het afwegingskader van de aggregatiemens zelf in de praktijk toe en ik ben 
van de kracht en de mogelijkheden overtuigd geraakt. Voor mijzelf blijkt het een 
zeer rijke bron van inzicht in samenwerkingsvraagstukken en biedt het steeds weer 
een doorslaggevende sleutel tot het oplossen van complexe samenwerkingsproble
men. Ik wil nu de stap zetten naar een beoordeling en toetsing door anderen. De 
bedoeling van dit boek is dan ook, het afwegingskader van de aggregatiemens aan 
een doelgroep van praktische en theoretische deskundigen voor te leggen, en hen 
uit te nodigen, dit tegen een kritisch licht te houden, het op bruikbaarheid te toet
sen, en waar mogelijk aan te vullen.

Dit boek is specifiek bedoeld voor bestuurders en deskundigen op het vlak van het 
(openbaar) bestuur. Elke professional, die meer dan gemiddelde invloed op het ge
drag van anderen uitoefent, kan er baat bij hebben. Denk daarbij aan managers, 
leidinggevenden, subsidieverstrekkers, beleidsontwikkelaars en groepsbegeleiders. 

1    Vincke, J. (2007): Sociologie. Een klassieke en hedendaagse benadering, Academia Press.
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In de loop van 2011 is er een samenwerking met het ministerie van Binnenlandse 
gestart in het toetsen van de praktische toepasbaarheid van de aggregatiemens. 
Om die reden is dit boek in het bijzonder gericht op diegenen die zich met ge
meentelijke samenwerking en met het inrichten van samenwerkingsverbanden tus
sen gemeenten bezig houden. Zo'n intergemeentelijke samenwerking wordt ook bij 
uitstek als een voorbeeld van de eerder genoemde 'multi-samenwerking' gezien, 
en aanvullingen en kanttekeningen vanuit dat praktische domein worden daarom 
als zeer waardevol gezien.

1.2 leeswijzer

De hoofdstukken twee en drie vormen de inhoudelijke kern van dit boek, waarbij 
hoofdstuk twee het individu behandelt en hoofdstuk drie de groep. 

In hoofdstuk twee stel ik na enkele filosofische verkenningen een model voor indi
vidueel gedrag voor. In datzelfde hoofdstuk analyseer ik dat model in meer diepte 
en stel ik vier werkingsprincipes voor die bepalend zijn voor het functioneren van 
individuele mensen als u en ik.

In hoofdstuk drie wordt dat individuele model in combinatie met de bijbehorende 
werkingsprincipes vertaald naar een groep. Dat derde deel geeft dus het beoogde 
afwegingskader van de aggregatiemens voor (samenwerking in en tussen) groe
pen. 

In hoofdstuk vier wordt naar een toepassing van de aggregatiemens toegewerkt. 
Daartoe worden verschillende instrumenten geïntroduceerd waarmee men groeps
gedrag overeenkomstig de werkingsprincipes van de aggregatiemens kan beïnvloe
den. Deze concrete instrumenten gebruik ik voor het merendeel al in mijn dagelijk
se praktijk. Er is dus al ervaring mee opgedaan. Desalniettemin dienen deze instru
menten eerder ter inspiratie en als voorbeeld dan als een definitieve en volledige 
set instrumenten. Ik verwacht dat er verschillende instrumenten ontwikkeld zullen 
worden voor verschillende toepassingen van de aggregatiemens en ik zou het 
daarom betreuren als de beperkingen van de getoonde instrumenten als een be
perking van de mogelijkheden van de aggregatiemens worden opgevat.

In het bijzonder wil ik daarbij op de afsluitende paragraaf van hoofdstuk vier wij
zen, waarin ik verder vooruit kijk en een handreiking geef voor de doorontwikke
ling van de aggregatiemens. Ik doe dat door een systeemmodel voor de aggrega
tiemens te introduceren waaruit blijkt dat men 'de samenleving' als een derde, nog 
te beschrijven, aggregatieniveau van de aggregatiemens kan zien, naast 'individu' 
en 'groep'. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen!

Maart 2012 -- Peter Schuttevaar 
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2 het individu

Een filosoof legt zich nooit bij vluchtige en vaak verwarrende waarnemingen neer. 
Hij zoekt naar logische en meer stabiele principes die daarachter schuil gaan. New
ton legde zich niet neer bij de willekeur der natuur en beschreef de principes van 
zwaartekracht en valversnelling2. Plato probeerde achter de vele goede werken die 
mensen kunnen doen het universele principe van 'de deugd' te ontwaren3. Dit boek 
ontleent inspiratie aan de prestaties van deze grote filosofen. Het pretendeert vas
te principes te ontwaren achter een wereld vol ogenschijnlijke onrust, verandering 
en dynamiek. Het beoogt methodiek en systematiek aan te brengen waar in eerste 
instantie slechts willekeur en een veelvoud van meningen leek te bestaan.

Groepsgedrag van mensen is een zeer weerbarstig onderwerp voor wetenschappe
lijk onderzoek. Des te meer als het de bedoeling is om dat groepsgedrag te beïn
vloeden. Het is een zeer breed onderwerp waarover vele tegenstrijdige waarne
mingen worden gedaan en waarover evenzovele met elkaar botsende meningen lij
ken te bestaan als dat er professionals zijn die zich er mee bezig houden. Als de fi
losofie ook bij zo'n lastig onderwerp zijn systematiserende belofte kan waarmaken, 
dan is dat zeker de moeite van het proberen waard.

filosofische verdieping: voorbeelden van filosofische concepten

Plato laat Socrates als een vroedvrouw optreden die de geboorte van “kennis” begeleid. 
Plato redeneert dat al het kennen eigenlijk een herkennen is4. De kennis zat al in ons, 
we moesten het alleen maar uit de diepten van onze geest ophalen. In andere werken 
beschrijft Plato zijn wereld der “ideeën”.  Plato gaat ervanuit, dat achter de waargeno
men verschijnselen een logischer wereld schuilt. De ideeën, die  al in onze geest aanwe
zig zijn, brengen ons als het ware dichter bij die logische wereld die zich achter de ver
schijnselen verstopt. De ontdekking van de structuur van een atoom kan als zo’n Plato
nisch idee beschouwd worden. Uit de zuivere waarneming van de werkelijkheid om ons 
heen alleen zouden wij immers nooit het bestaan van atomen hebben afgeleid, noch hun 
structuur hebben kunnen modelleren. Pas door het inschakelen van de menselijke geest, 
die achter al die waarnemingen een andere, meer logische wereld vermoedt, wordt deze 
achterliggende werkelijkheid ontbloot.

Een bijzonder filosofisch concept wordt gegeven door Isaac Newton, namelijk dat een 
voorwerp altijd zal proberen om in zijn beweging te volharden5. Alleen door inwerking 
van invloeden van buiten verandert die beweging. Een door de lucht vliegende steen 
wordt bijvoorbeeld afgeremd door inwerking van botsende luchtmoleculen en zal op de 
aarde terugvallen door de inwerking van de zwaartekracht. Uit zichzelf zou die steen 
echter helemaal niet afremmen of ter aarde vallen. Newton leidt dit principe niet recht

2 I. Newton. 1687: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

3 Plato, 380 B.C.: Protagoras

4 Plato, 360 B.C.: Theaitetos 

5 I. Newton, 1687: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
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streeks af uit de waarneming maar hij maakt een vergelijking tussen vele verschillende 
waarnemingen. Waarnemingen laten immers eerder zien dat elk voorwerp vroeg of laat 
tot stilstand komt dan dat het in zijn beweging volhardt. Het concept van Newton lijkt 
dus in eerste instantie strijdig met waarnemingen. Juist door te speculeren over wat er 
achter al die verwarrende waarnemingen schuil gaat, komt Newton tot een eenvoudig 
concept dat een meer eenduidige werkelijkheid beschrijft. 

2.1 denken en doen in vogelvlucht.

De aggregatiemens is gebaseerd op de veronderstelling dat de mens in verschillen
de toestanden kan verkeren. Zijn groepstoestand is een andere dan zijn individuele 
toestand. Een beschrijving van het individu staat dichter bij de belevingswereld van 
de individuele lezer en het onderstaand model wordt daarom als een logisch ver
trekpunt voor een uitleg over de aggregatiemens gezien. In het model zijn enkele 
moderne inzichten in de werking van de menselijke psyche gebruikt om gedrags
kenmerken te analyseren en vervolgens te speculeren over de wijze waarop deze 
inzichten gemodelleerd kunnen worden.

Figuur 1: Aggregatiemens Als Individu (AAI-model)
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Gedetailleerde uitleg bij dit model wordt in de loop van dit hoofdstuk gegeven. In 
deze paragraaf wordt volstaan met het op hoofdlijnen schetsen van de eigenschap
pen van het model. Daarbij wordt de personage 'Harry' geïntroduceerd die, als per
sonificatie van het menselijk individu, de uitleg iets soepeler zal laten verlopen.

De denkende Harry vormt zich begrippen uit de indrukken die hij heeft opgedaan 
of die hij zich heeft gevormd. Deze begrippen worden op een geordende manier in 
zijn geheugen bewaard. De begrippen die Harry zich zo heeft gevormd, vormen 
het basismateriaal op basis waarvan zijn bedoelingen tot stand komen. Zijn denk
cyclus wordt daarna afgesloten doordat zijn bedoelingen weer worden omgevormd 
tot indrukken. Merk alvast op, dat Harry volgens dit model alleen indrukken uit zijn 
geheugen op kan halen door zich bedoelingen (ook wel: intenties) te vormen. Het 
model beschrijft het doen en laten van Harry in de vorm van een sensomotorisch 
systeem dat indrukken opdoet om deze om te zetten naar handelingen. Zijn moto
rische handelingen worden door de hem omringende werkelijkheid vertaald naar 
zintuiglijke waarnemingen, die op hun beurt weer zorgen voor indrukken die de 
basis (kunnen) zijn van een volgend handelen. 

In het model zijn de stappen 2 en 5 (bedoelen en waarnemen) voorzien van sym
bolen die een vertraging inhouden. Zo kan een begrip als een 'driehoek' pas vele 
dagen na zijn ontstaan tot een 'getekende driehoek' op een stuk papier leiden. En 
zo kan een handeling als het uitdelen van een tik aan een medescholier pas de vol
gende dag tot een ruzie op het schoolplein leiden. Dergelijke, in sommige gevallen 
langdurige vertragingen komen bij de overige stappen niet voor.

verdieping: onderbouwing van het AAI-model

Het model is tot stand gekomen door enkele menselijke gedragskenmerken te analyse
ren en vervolgens te speculeren over de betekenis van deze analyse en over de wijze 
waarop een gemaakt onderscheid gemodelleerd kan worden:

verschijnsel A: Soms leidt denken tot doen en soms niet (en vice versa).
analyse: Beiden kunnen dus onafhankelijk van elkaar functioneren terwijl er wel een 
subtiele interactie tussen beide bestaat die toestaat dat ze elkaar beïnvloeden. Dat den
ken en doen onafhankelijk van elkaar werken, betekent dat beide processen ook moeten 
kunnen werken zonder elkaar te onderbreken of op elkaars input te wachten.
speculatie: Een dergelijke vorm van onafhankelijkheid tussen denken en doen is alleen 
mogelijk als beide in een gezamenlijk punt samenkomen waar wederzijdse beïnvloeding 
mogelijk is (=koppelpunt dat ook kan ontkoppelen). Indien er van meerdere koppelvlak
ken sprake zou zijn, dan dienen deze tegelijkertijd ontkoppeld te kunnen worden om in 
de waargenomen onafhankelijkheid tussen denken en doen te kunnen voorzien. En bij 
een zodanig gecoördineerd samenwerken kan men evenzogoed van één koppelpunt 
spreken. Er lijkt slechts één logische plek te bestaan waar een dergelijk koppelvlak kan 
ontstaan, namelijk daar waar zich de “indrukken” bevinden (die het individu opdoet en 
die hij zich vormt).

verschijnsel B: een begrippenapparaat dat noodzakelijkerwijs beperkt is, lijkt tot een 
vrijwel onbeperkt aantal bedoelingen aanleiding te geven.
analyse: Bedoelingen komen tot stand door begrippen uit het bestaande begrippenap
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paraat vrij met elkaar te combineren. Zoals ook een beperkt aantal schaakstukken een 
vrijwel onbeperkt aantal schaakpartijen mogelijk maakt. Hoe rijker het begrippenappa
raat, hoe verfijnder en gevarieerder de bedoelingen, zoals ook een schaakspel meer dan 
alleen pionnen nodig heeft om verfijnde spelsituaties mogelijk te maken. Deze wissel
werking tussen rijkdom van begrippen en variatie in bedoelingen rechtvaardigt een fun
damenteel onderscheid te maken tussen begrijpen en bedoelen. 
speculatie: Er is een autonoom proces werkzaam dat begrippen omvormt tot bedoelin
gen en bedoelingen kunnen zo worden opgevat als combinaties van begrippen.

verschijnsel C: Niet alle indrukken die het individu opdoet leiden tot een langdurig ont
houden (= begrijpen).
analyse: Iemand kan de indruk opgedaan hebben dat zijn tennisleraar vrouwelijke leer
lingen lastig valt en betast, maar dat de volgende dag al weer volledig zijn vergeten. In 
zo'n geval heeft die indruk niet tot begripsvorming geleid. 
speculatie: Er is kennelijk een autonoom proces werkzaam dat begrippen afleidt uit in
drukken en dat onderscheidt maakt tussen indrukken die wel en die niet tot begripsvor
ming aanleiding geven (onafhankelijk van hoe lang een indruk stand houdt).

verschijnsel D: Een individu kan een waarneming doen zonder dat die waarneming 
een indruk achter laat.
analyse: Een waarneming is niet hetzelfde als een indruk. Een waarneming bestaat 
slechts zolang het waargenomene zich aan onze zintuigen voordoet. Een indruk is min
der vluchtig en geeft op die manier meer tijd aan de begripsvorming. Dat een onder
scheid tussen waarneming en indruk gerechtvaardigd is blijkt er bijvoorbeeld uit dat ie
mand zijn buurman kan waarnemen zonder dat de jas van die buurman enige indruk 
achterlaat. Bij het later herinneren van de langslopende buurman wordt zijn jas dan niet 
herinnerd en kan hij in de herinnering met een willekeurige jas worden aangekleed. Het 
is om die reden nodig om een onderscheid te maken tussen waarnemen en het opdoen 
van indrukken.
speculatie: Er is een proces werkzaam, dat er voor zorgt dat een mens indrukken op
doet uit waarnemingen en dat bepaald hoe sterk de indruk is die een bepaalde waarne
ming achter laat. Het senso-motorische systeem van de mens maakt zo uit de vloed aan 
waarnemingen al een voorselectie van indrukken en kent ook al een gewicht aan die in
drukken toe. 

verschijnsel E: Niet alle indrukken leiden tot actie.
analyse: Het is mogelijk om volledig passief te blijven onder een veelheid van indruk
ken of om actief te worden bij afwezigheid van indrukken. Er dient daarom een funda
menteel onderscheid gemaakt te worden tussen indrukken en handelingen. 
speculatie: Er is een autonoom proces werkzaam, dat tot handelen aanzet, op basis 
van indrukken (die wij ons vormen, of die wij via waarneming hebben opgedaan)

Indien deze analyses met bijbehorende speculaties worden samengevoegd in een illu
stratie, dan ontstaat het AAI-model van figuur 1.
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2.1.1 drijfveren en emoties in cognitieve wetenschap

In het AAI-model wordt menselijk gedrag opgevat als een combinatie van uitslui
tend denken en doen. Daardoor kan de indruk ontstaan dat het model niet over 
drijfveren en emoties gaat. Dat is echter niet het geval. Indrukken kunnen zowel 
uit beelden als uit emoties bestaan, begrippen kunnen een gevoelslading hebben 
en bedoelingen kunnen met sterke drijfveren gepaard gaan. Het is dus niet zo dat 
emoties bij de aggregatiemens geen plek hebben of dat ze verwaarloosd worden. 
Het is eenvoudigweg zo dat het onderscheid tussen denken en voelen of tussen 
handelen en voelen op de hoofdlijnen van het model geen extra verklarende wer
king hebben. Indien men meer in detail gaat, dan blijkt dat emoties aanleiding 
kunnen geven tot het langdurig vasthouden van een waarneming en dat een ge
dreven mens sneller tot handelen overgaat. Emoties kunnen de werking van het 
model dus in meer detail verklaren, maar behoeven op het gegeven detailniveau 
niet als een derde gedragsaspect gemodelleerd te worden. De hoofdlijnen van het 
menselijk gedrag worden volgens het AAI model dus niet door emoties bepaald, 
maar door zes gedragsbepalende processen waar die emoties onderdeel van uit 
(kunnen) maken. Emoties zijn dus een belangrijke factor, maar lang niet zo alles 
bepalend als vaak wordt gedacht. 

Het AAI-model sluit aan bij een trend in de cognitieve wetenschap die met name 
door Barsalou in gang is gezet. Tot ongeveer 1999 overheerste de opvatting dat 
van waargenomen objecten op een aparte plaats in het brein een representatie 
wordt gemaakt, los van de waarneming van het object. Dit wordt ook wel de a-
modale benadering genoemd. Barsalou concludeert echter dat eigenschappen van 
objecten in het brein lokaal gerepresenteerd worden6. Dat betekent dat bij een 
menselijke voorstelling, dus bij het terughalen of memoriseren van een waarne
ming, dezelfde neuronen geactiveerd worden als bij de waarneming zelf. Het 'ont
houden' van zo'n object is daarmee gegrondvest in de waarneming en het terugha
len van een waarneming wordt daarmee een soort simulatie van de oorspronkelijke 
waarneming. Deze benadering wordt daarom ook wel grounded cognition ge
noemd. Het AAI-model sluit hier bij aan doordat de indrukken die wij ons vormen 
(=voorstelling/memoriseren) en de indrukken die wij opdoen (=perceptie/waarne
ming) zich in eenzelfde indruksruimte bevinden, precies daar waar denken en doen 
aan elkaar zijn gekoppeld. Het AAI-model kan om die reden als een new grounded 
architecture van de menselijke cognitie opgevat worden, zoals die door Barsalou 
wordt voorspeld7.

6 Barsalou, L. W. (1999). Perceptual symbol systems. Behavioral and Brain Sciences, 22, 577-660

7 Barsalou, L.W. (2010). Grounded cognition: Past, present, and future. Topics in Cognitive Science, 
2, 716-724.
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2.2 begrijpen

Het Nederlandse woord begrijpen bevat het woord grijpen. Op de één of andere 
wonderlijke manier verandert dat grijpen naar iets fysieks in iets geestelijks, iets 
mentaals, op het moment dat we de toevoeging 'be' eraan vooraf laten gaan. De 
mens grijpt de geestelijke stof die aan zijn geestesoog voorbij trekt met zijn den
ken vast. Door een mentale hand wordt een greep gedaan uit de indrukken die hij 
opdoet. Op die manier ontstaan begrippen. Onder de term 'geheugen' worden 
vaak zaken verstaan die niet zozeer iets met denken van doen hebben als wel met 
handelen. Zo wordt wel gesproken over een 'motorisch geheugen', dat zonder eni
ge vorm van denken wordt aangesproken ter reproductie van bepaalde motorische 
handelingen. Omdat bij de aggregatiemens juist een scherp onderscheid wordt ge
maakt tussen denken en doen, kan het gebruik van de term geheugen daarom tot 
verwarring leiden. Vandaar dat het zuiverder is om te spreken van 'begrippen' die 
door een proces van 'begrijpen' worden gevormd uit 'indrukken'.

Kenmerkend aan indrukken is dat ze vluchtig zijn. Een indruk wordt slechts tijdelijk 
vastgehouden. Als Harry op het ene moment onder de “indruk” is van een mooi 
stuk muziek, dan kan hij even later geheel andere “indrukken” opdoen doordat een 
vriend hem telefonisch over zijn nieuwe werkkring vertelt. Begrippen zijn daarente
gen blijvend van aard. Harry kan uit de wirwar van noten die hij in de concertzaal 
waarneemt een aantal indrukken opdoen, die uiteindelijk tot een blijvend begrip 
van het gespeelde muziekstuk leiden en tot een blijvend inzicht in zijn structuur.

Indrukken kunnen op zich zelf staan en opeenvolgende indrukken behoeven niets 
met elkaar te maken te hebben. Dat geldt niet in een zelfde mate voor begrippen. 
Begrippen dienen onderling verbonden te zijn om betekenis te kunnen hebben. Het 
begrip van de ene muzieknoot moet een verbintenis aangaan met het begrip van 
een andere muzieknoot om mogelijk te maken dat er een begrip van hun melodi
sche samenhang ontstaat. Alleen zo kan een eenmaal begrepen melodie ook weer 
gereproduceerd worden. Door deze gang van zaken te generaliseren (=induceren) 
ontstaat een bruikbare definitie voor de term geheugen: 

Het geheugen is een verzameling met elkaar verbonden begrippen. 

Men kan erover speculeren dat de menselijke geest een reflectie van de cosmos op 
zichzelf is (1999  Pleats of Matter; M.R.M. Parrot en P.P. Schuttevaar). Het idee 
daarbij is dat de mens niet alleen in staat is om zich ergens begrippen van te vor
men, maar ook om begrippen uit andere begrippen af te leiden, en zo verder. Een 
voorbeeld is het begrip 'liefde' dat uit diverse intermenselijke gebeurtenissen wordt 
afgeleid. Deze vaardigheid veroorzaakt een zodanig sneeuwbaleffect in onze be
gripsvorming, dat het begrippenapparaat er op een doorslaggevende manier door 
wordt verrijkt. Doorslaggevend omdat daardoor de geestelijke vermogens ontstaan 
die ons zo herkenbaar tot mens maken. Ze laten de geest ontstaan! De veronder
stelling van Parrot en Schuttevaar is, dat door analyse van deze afleidingsproces
sen, dus door vast te stellen hoe begrippen uit begrippen worden afgeleid, een zin
vol onderscheid tussen verschillende soorten begrippen gemaakt kan worden. Zin
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vol omdat de werking van het menselijke denken dan beter wordt begrepen en 
verklaard. Op die manier ontstaat een eenvoudige indeling van de begrippen in het 
menselijk geheugen, namelijk in de begripssoorten dingen, gebeurtenissen, attri
buten en categorieën. Hieronder worden deze beknopt toegelicht.

Iets is een ding, zodra men het kan onderscheiden van een ander ding. Dingen 
ontstaan dus door te analyseren. Gebeurtenissen zijn interacties tussen dingen. 
Dingen en gebeurtenissen worden met behulp van 'attributen' beschreven. En om 
dingen, gebeurtenissen en attributen te kunnen ordenen zijn 'categorieën' nodig. 
Met deze vier begripssoorten kan de werkelijkheid beschreven worden. Meer is niet 
nodig. Behalve dan dat er één speciaal begrip te onderscheiden valt, dat het mo
gelijk maakt dat de waarnemer zichzelf van het waargenomene onderscheidt. Dat 
is het 'ik' of het zelf. 

Totaliserend, behoeft het menselijk begrippenapparaat daarmee uit niet meer 
soorten begrippen te bestaan dan uit dingen, gebeurtenissen, attributen, catego
rieën en zelf. Voorbeeld:

Ik (=zelf) zag (=gebeurtenis) een onbekende (=attribuut) gestalte (=ding) 
aan de verre (=attribuut) horizon (=ding) verschijnen (=gebeurtenis).

Verderop zullen deze begripssoorten in verband worden gebracht met manage
mentstijlen en leerstijlen. Dat het geheugen uit verschillende soorten begrippen is 
opgebouwd heeft dus consequenties voor denken en doen van een individu.

filosofische verdieping. Vergelijking met het denksysteem van David Hume

Omdat de gehanteerde indeling van het menselijk geheugen in vijf begripssoorten nieuw 
is, kan een vergelijking met een meer bekende indeling tot een beter begrip van de 
voorgestelde indeling leiden. Een dergelijke indeling vinden we bij David Hume in zijn 
'verhandelingen over de menselijke natuur'8.

Hume hanteert de term 'indrukken' waar bij de aggregatiemens wordt gesproken van 
'dingen'. Hume wil benadrukken dat een ding slechts een ding is (dat het bestaat), in zo
verre de waarnemer een indruk van dat ding heeft. Een dergelijke nadruk op de beleving 
van de waarnemer is bij de aggregatiemens niet nodig. Het volstaat om aan te merken 
dat er sprake is van een begripssoort in het geheugen van de mens. Zonder die mens 
zou die begripssoort niet bestaan. Hume gebruikt daarnaast de term 'idee', in een bete
kenis die sterk overeenkomst met de term 'gebeurtenissen', zoals die bij de aggregatie
mens wordt gehanteerd, namelijk als een interactie of samenhang tussen dingen. Daar
bij schaart Hume ook categorieën van dingen onder de 'ideeën'. Hij stelt dat een begrip 
als 'paard' (de diersoort aanduidende) een 'idee' is. Het idee van het paard zou zijn afge
leid (inductie) uit de indrukken die wij opdeden door individuele paarden waar te nemen.

Het centrale thema bij Hume is, dat wij nooit zekerheid kunnen hebben over de samen
hang tussen twee indrukken. Of een 'idee' naar een werkelijkheid buiten onszelf verwijst 
is daarmee niet te bewijzen. Dat komt doordat de samenhang die in dat idee is vervat al 
evenzeer het resultaat van conditionering door waarneming is als de indrukken dat zelf 

8 1739-40, A Treatise of Human Nature
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waren. De samenhang tussen een appel en zijn smaak is geconditioneerd. We zullen 
nooit zeker weten of de volgende appel die wij oppakken niet plotseling naar zure zult 
zal smaken. Recent onderzoek naar de waarneming suggereert dat Hume in ieder geval 
voor een deel gelijk heeft. De loutere waarneming van een gelijktijdige beweging blijkt 
bij menselijke waarnemers direct de suggestie op te roepen, dat de gelijktijdig bewegen
de dingen samenhang hebben. En herhaalde suggestie leidt over het algemeen tot con
ditionering. 

De redenering van Hume is nu, dat als onze ideeën geconditioneerd zijn door waarne
ming, dat de geldigheid of waarheid van deze ideeën zeer beperkt is. Als Hume beweert 
dat alle kachels een thermostaat hebben, dan betekent dat niet automatisch dat zijn ei
gen kachel er ook één heeft. De verwachting dat alle kachels een thermostaat hebben is 
immers maar gebaseerd op geconditioneerde waarneming van concrete kachels die ther
mostaten hebben. Dit standpunt, dat er op neer komt dat inductie en deductie maar een 
zeer beperkte waarde hebben, wordt ook wel het 'sceptische' standpunt genoemd.

Bij de aggregatiemens hebben begripssoorten een andere onderlinge samenhang. Om te 
beginnen is een begrip als paard (als soortaanduiding) gewoon een categorie van din
gen. Het is om het even of we ons nu een geconditioneerd begrip vormen van een con
creet paard, of van een veelvoud aan paarden die we tot een categorie 'paard' indelen. 
Een baby die zich in zijn wieg een begrip vormt van de concrete rammelaar is ook niet 
wezenlijk anders bezig dan wanneer hij zich een begrip van een categorie dingen ge
naamd 'rammelaars' vormt. De eerste is eenvoudigweg een conditionering door herhaal
de waarneming van één en het zelfde concrete voorwerp. De tweede is een conditione
ring door herhaalde waarneming van verschillende concrete voorwerpen die een belang
rijke eigenschap deelden (ze rammelden). Hume noemt dus bepaalde geconditioneerde 
begrippen 'ideeën' die bij de aggregatiemens eenvoudigweg als een categorie van din
gen worden opgevat. 

Een ander verschil is dat bij David Hume categorieën van gebeurtenissen volledig buiten 
beschouwing blijven. Het begrip 'menselijke relatie' bijvoorbeeld is een categorie van 
(affectieve) gebeurtenissen tussen mensen. Meer algemeen is hetgeen bij Hume 'rela
ties' of 'verband' wordt genoemd in feite niets anders dan een categorie van gebeurte
nissen. De onderzoeker die een verband aantoont tussen de temperatuur van een gloei
draad en de hoeveelheid licht die die gloeidraad afgeeft, doet niets anders dan constate
ren dat er een categorie van gebeurtenissen is waarvan de afloop een vast patroon 
volgt. Dergelijke categorieën van gebeurtenissen vallen niet onder de ideeën van Hume.

De consequentie van deze verschillen is, dat het sceptische standpunt van Hume bij de 
aggregatiemens niet op de voorgrond treedt. Weliswaar blijft het vormen van begrippen 
ook bij de aggregatiemens een subjectieve kwestie, maar door handelend op te treden 
kan de denkende mens zijn begrip verbeteren en tot steeds algemener geldende uitspra
ken over de werkelijkheid om hem heen komen. Of 'paard' een geldige categorie is, is er 
niet van afhankelijk of diezelfde categorie ook als een 'idee' in een werkelijkheid buiten 
de mens bestaat, maar of men in die werkelijkheid gebeurtenissen kan onderscheiden 
die het bestaan van zo'n categorie rechtvaardigen. De categorie paard is geldig omdat 
paarden en ezels geen vruchtbaar nageslacht produceren. De categorie 'appel' is geldig 
omdat appels eetbaar zijn en goed smaken, etc..
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2.2.1 het bijzondere van concepten

Een filosofische verdieping die in de hoofdtekst van dit betoog opgenomen moet 
worden is de introductie van het begrip concept. Een verplaatsing naar een apart 
kader in de zijlijn zou de leesbaarheid van de rest van dit hoofdstuk nodeloos be
moeilijken. De gedachtengang waar het hier om gaat is dat categorieën van ge
beurtenissen tevens 'dingen' kunnen zijn. Neem bijvoorbeeld een 'wet' die be
schrijft hoe mensen zich hebben te gedragen. Zo’n wet stelt een indeling van men
selijk gedrag voor in de categorieën 'gewenst' en 'ongewenst'. En omdat menselijk 
gedrag een categorie van gebeurtenissen is, is een wet dat ook. Voor een mens 
heeft zo’n wet echter ook iets 'dingerigs'. Zinnen als 'de wet schrijft voor dat..', ge
ven aan die wet een actieve dimensie en suggereren dat zo'n wet een ding is. 
Mensen zijn dus kennelijk in staat om een categorie van gebeurtenissen te identifi
ceren en deze vervolgens te behandelen alsof het om een ding gaat. Voorbeelden 
te over: liefde, macht, wet, schande, etc.. Onder concepten worden deze aparte 
dingerige categorieën van gebeurtenissen verstaan.

Het vormen van deze concepten is van cruciaal belang voor het functioneren van 
de mens. Lang is gedacht dat de mens zich door zijn intelligentie van de dieren on
derscheidt, of door zijn taal, zijn zelfbewustzijn of zijn onderlinge solidariteit met 
medemensen. Maar al deze eigenschappen zijn inmiddels ook bij dieren gevonden. 
Mensapen blijken over zelfbewustzijn te beschikken, insecten zijn vaak meer soli
dair met elkaar dan mensen, dolfijnen blijken een redelijk uitgebreide taal te heb
ben en olifanten kunnen complexe samenwerkingsopgaven aan. Voor zover be
kend echter, beschikt geen van deze dieren over concepten. Over die vreemde ca
tegorieën van gebeurtenissen die tot dingen 'gepromoveerd' worden! 

filosofische verdieping: concepten en menselijk bewustzijn.

De zeventiende-eeuwse Nederlandse filosoof Baruch de Spinoza meent dat ons bewust
zijn vaak niet veel meer doet dan achteraf constateren wat wij hebben besloten. Terwijl 
we onderwijl door dat zelfde bewustzijn de illusie krijgen voorgeschoteld dat dit besluit 
bewust is genomen. Modern wetenschappelijk onderzoek stelt Spinoza in het gelijk. Wij 
zijn ons in de meeste gevallen pas bewust van een besluit, nadat het besluit al is geval
len; niet er voor, zelfs niet gelijktijdig, maar pas erna. Spinoza doet deze bewering in 
een bredere context, waar hij ingaat op de menselijke 'aandoeningen'; ofwel onze pas
sies, begeerten, liefde en haat, enzovoort. In datzelfde deel van zijn hoofdwerk, de 'Ethi
ca9', beweert Spinoza dat 'de menselijke geest in staat is om zeer veel in zich op te ne
men, en dat hij daartoe des te beter in staat is, naarmate zijn lichaam op meer verschil
lende manieren inwerkingen kan ondergaan”. De menselijke geest kan zich volgens Spi
noza klaarblijkelijk beter ontwikkelen, naarmate het lichaam meer indrukken opdoet en 
meer inwerkingen ondergaat. Spinoza ziet bewustzijn dus als een functie van het mense
lijke denken.

9 B. de Spinoza, 1687: Ethica, Ordine Geometrico Demonstrata
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De eigentijdse denker Daniel Dennet gaat een stap verder en stelt een “Multiple Drafts 
Model (MDM)” voor als verklaring voor het bestaan van een bewustzijn10. Het MDM gaat 
er van uit dat het geheugen van de mens op een bepaalde wijze is gestructureerd. Het 
geheugen bevat volgens het MDM een grote hoeveelheid 'inhoud' die gefixeerd en ver
volgens met andere inhoud in verband gebracht moet worden (= begripsvorming). Het 
bewustzijn functioneert volgens Dennet als een focuspunt voor de aandacht (door hem 
ook wel 'cerebral celebrity' genoemd). Bij het fixeren van een onderdeel van het geheu
gen wordt de aandacht van de rest van het geheugen op deze gebeurtenis gericht. 
Daardoor krijgt de overige inhoud van het geheugen de gelegenheid zich tot de nieuw 
gefixeerde inhoud te verhouden (er mee in relatie te staan). Dat richten van de aan
dacht is volgens Dennet identiek met het bewustzijn. Een dergelijke structurerende wer
king is in feite alleen nodig, als er specifieke inhoud van het geheugen bestaat, waartoe 
zich de andere inhoud van het geheugen massaal dient te verhouden. Concepten heb
ben een dergelijke verstrekkende structurerende werking. Concepten als recht en on
recht kunnen zich tot vrijwel elke willekeurige inhoud verhouden. Concepten zijn zo, 
sterker dan andere soorten begrippen, aanstichter van het bewustzijn. Ze zijn een soort 
stok waarmee de ballen van het bewustzijn aan het rollen worden gebracht. Dat ver
klaart waarom mensen zich in hogere mate dan dieren van zichzelf en hun omgeving be
wust zijn.

2.2.2 begrijpen als iteratief proces

Het grote wonder van begripsvorming is dat er überhaupt begrippen ontstaan. 
Harry neemt zelf het initiatief tot het vormen van een begrip. Hij doet als het ware 
voorstellen aan zichzelf over welke indrukken hij zal vasthouden als begrippen. Hij 
beschikt dus kennelijk over een autonoom proces dat uit de stroom van indrukken 
steeds geheel spontaan een aantal kandidaten voor nieuwe begrippen selecteert. 
De filosoof Emanuel Kant spreekt in dat verband over de “spontanität des Den
kens”11. Vervolgens worden deze kandidaten getest en pas als zo'n kandidaat door 
een aantal tests is gekomen wordt deze geaccepteerd en legt Harry hem als een 
begrip in zijn geheugen vast.

Begripsvorming is daarmee een iteratief proces waarbij denken en doen elkaar 
meerdere malen afwisselen. Ergens tijdens dat itereren zet Harry de stap om een 
nieuw begrip definitief te aanvaarden. Voor begripsvorming is dus handelen nodig, 
ofwel: 'om te begrijpen moet je doen'. Een baby kan zich mogelijk wel een indruk 
van een 'knuffel' vormen zonder zelf handelend op te treden maar een uitgebreid 
begrip van zo'n ding, met alle daaraan verbonden attributen ontstaat slechts door 
handelend op te treden. Door te voelen dat de knuffel zacht is, door er in te knij
pen en te ontdekken dat de vorm meegeeft, etc.. Een combinatie van denken en 
doen is dus nodig om tot gezonde iteratieve begripsvorming te komen. 

10 Dennett, Daniel, C. (1991). Consciousness Explained. Little, Brown & Co..

11  Immanuel Kant (1787): Kritik der reinen Vernunft. B 74, B 93; Kritik der praktischen Vernunft, AA 
Band V, 98 f.
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Uit de wiskunde is iteratie bekend als een benaderingsproces. De waarde van het 
getal pi (3,14... etc..) is bijvoorbeeld via een iteratieve reeks berekeningen te be
naderen. Bij elke berekening wordt het getal weer iets preciezer benaderd. Ergens 
neemt de wiskundige dan een beslissing dat het getal pi voldoende nauwkeurig is 
benaderd om effectief te spreken van het getal pi. Daarmee is dan een waarde van 
het getal pi vastgesteld. Zonder zo’n willekeurige beslissing van de wiskundige is er 
dus geen stabiel getal pi. Dit wiskundige uitstapje illustreert goed hoe het er bij 
Harry aan toe gaat. Ook hij neemt na een aantal iteraties het besluit dat een be
paalde indruk voldoende sterk is uitgekristalliseerd om over te gaan tot het vormen 
van een begrip.

2.2.3 begrijpen tussen schizoïde en autistisch

Bij iteratieve processen is van belang, dat voor een specifiek doel het juiste aantal 
iteratiestappen wordt genomen. Begrijpen is een iteratief proces, dus daarvoor 
geldt deze regel ook. Stel dat Harry, in de rol van timmerman, het getal pi gebruikt 
om te berekenen hoeveel fineer hij nodig heeft om de rand van een tafel te fine
ren. Als Harry te weinig iteratiestappen zet dan wordt van een schizoïde begrips
vorming gesproken. Als Harry met het getal 3 als pi genoegen neemt, dan komt hij 
een flink stuk fineer te kort. Voorbarig gevormde schizoïde begrippen beschrijven 
de werkelijkheid dus slechts op een gebrekkige manier. Als Harry daarentegen te 
veel stappen zet, dan wordt gesproken van een autistische begripsvorming. Met 
een benadering van het getal pi tot duizend cijfers achter de komma kan Harry 
heel nauwkeurig uitrekenen hoeveel fineer hij nodig heeft. De berekening komt 
echter waarschijnlijk te laat om nog enig praktisch nut te hebben. 

Het iteratieve proces van begripsvorming vormt op die manier een iteratie-spec
trum tussen compleet schizoïde en compleet autistisch. Bij de eerste treedt geen 
iteratie (dus geen handelend optreden) op zodat een zeer rijk en beweeglijk be
grippenapparaat ontstaat dat echter weinig relatie met de omliggende werkelijk
heid heeft. De andere extreem van het spectrum wordt gevormd door de besluite
loze autist die eindeloos lang itereert zonder ooit tot begripsvorming te komen. 
Concluderend kan hier een eerste werkingsprincipe voor de aggregatiemens als in
dividu geformuleerd worden. 

! Werkingsprincipe 1: Begrijpen is een iteratief proces dat schizoïde 
wordt als er langdurig en/of systematisch te weinig iteratiestappen gezet 
worden en dat autistisch wordt als er langdurig en/of systematisch te veel 
iteratiestappen gezet worden.
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verdieping en verantwoording: psychische ziektebeelden en werkingsprincipes

De begrippen schizoïde en autistisch zijn niet enkel maar als metafoor of als een handig 
'semantisch spectrum' gekozen, maar ook om een reële structuur in het gedrag van een 
individu te beschrijven. Het is om die reden niet toevallig dat deze structuur een verkla
ring geeft voor bekende psychische aandoeningen. Het iteratieve karakter van begrips
vorming verklaart zo het optreden van de verschijnselen autisme en schizofrenie. Ja, het 
biedt zelfs een verklaring voor een samenhang tussen beide. Natuurlijk kan ook voor 
minder normerende termen als 'laag en hoog' of 'kort en lang' gekozen worden. Maar 
daarmee gaat dan het verband met de psychische verschijnselen teloor, die juist de con
crete en alom herkenbare uitingsvormen van het voorgestelde werkingsprincipe zijn.

De aggregatiemens is daarnaast gebaseerd op de aanname dat groepsgedrag heel goed 
vergelijkbaar is met individueel gedrag. Om die reden wordt de terminologie niet ineens 
aangepast zodra er over groepen wordt gesproken. Dat het mogelijk normerend over
komt als men van een autistische of schizoïde organisatie spreekt is juist de bedoeling. 
Het gaat om de herkenning. Net zo goed als voor een individu de aanduiding 'autistisch' 
niet op een optimaal functioneren duidt, geldt dat ook niet voor een groep. Dat deze ter
men mogelijk beladen zijn en in een bepaalde politiek gevoelige context beter vermeden 
kunnen worden, wordt daarbij op de koop toegenomen. Het gaat in eerste instantie om 
de helderheid en om een consistente en herkenbare vertaling van individuele processen 
naar groepsprocessen. Hoe dat in individuele gevallen naar een politiek gevoelige con
text zal worden vertaald, is aan de professional ter plaatse.

2.3 bedoelen

Avram Noam Chomsky is een Amerikaans taalkundige die stelt dat elk mens een 
aangeboren taalvermogen heeft12. Volgens Chomsky is taalkunde een natuurwe
tenschap; een onderdeel van de biologie. Hij wil vooral verklaren hoe het taalver
mogen in de menselijke geest werkt. Chomsky maakt daarom een onderscheid tus
sen I-language, het gedeelte van taal zoals dat in het denken van de mens aanwe
zig is (interne taal), en E-language, zoals die wordt uitgesproken of opgeschreven 
(externe taal). Chomsky gaat er van uit dat het taalvermogen grotendeels is aan
geboren. Alle mensen delen dezelfde zogenaamde “universele grammatica”, die de 
overeenkomsten tussen verschillende talen verklaart. Deze overeenkomsten zijn 
volgens Chomsky veel groter dan men zou vermoeden op grond van de moeite die 
het kost om een andere taal te leren.

Alhoewel Spinoza een aantal eeuwen eerder leefde, gaat hij in zijn denken nog een 
stap verder dan Chomsky. Hij wees er in zijn hoofdwerk 'de Ethica' op dat de 
meeste misverstanden eruit voortkomen dat wij ons onsecuur uitdrukken of dat wij 
niet de moeite nemen door de fouten in de taaluitingen van anderen heen te kij
ken. Zo begreep Spinoza uitstekend wat de boer bedoelde toen deze hem vertelde 
dat zijn erf op zijn kip gevlogen was. Bij het verwoorden van gedachten kunnen 
dus fouten gemaakt worden, terwijl de onderliggende gedachten zelf heel logisch 

12 Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press, 1965. ISBN 0-262-53007-4.
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in elkaar staken. Spinoza was van mening dat het verstand gelijkelijk was verdeeld 
over de mensheid en dat verstandelijke verschillen tussen mensen slechts ontston
den doordat de één zich minder goed kon uitdrukken dan de ander. Hij ging er dus 
vanuit dat gedachtenvorming bij iedereen op eenzelfde wijze verloopt. Spinoza ziet 
het vormen van bedoelingen dus als een natuurlijk menselijk gegeven. Het vormen 
van bedoelingen is bij hem een vaardigheid, een generatief proces dat (deels) aan
geboren al in de mens aanwezig is. Het generatieve taalproces van Chomsky is 
daar een onderdeel van.

Zoals een waterpomp water nodig heeft om van nut te kunnen zijn, zo moet ook 
het generatieve proces bedoelen gevoed worden. En die voeding wordt gevormd 
door het begrippenapparaat van de mens, ofwel door hetgeen hij ooit begrepen 
heeft. Voor het proces van bedoelen zijn dus meer mogelijkheden gegeven naar
mate het begrippenapparaat rijker en gevarieerder is. Overeenkomstig het AAI-
model leiden bedoelingen weer opnieuw tot indrukken, die op hun beurt weer tot 
nieuwe begripsvorming leiden. Op die manier leidt een rijker begrippenapparaat tot 
rijkere bedoelingen, tot rijkere indrukken en zo weer tot een rijker begrippenappa
raat enzovoorts. Met andere woorden, er is sprake van een sneeuwbaleffect, dat in 
het dagelijks leven ook wel persoonlijke ontwikkeling of rijping wordt genoemd. 
Binnen die ontwikkeling heeft het bedoelen een sturende rol. Zonder bedoelingen 
blijven slechts de indrukken over die de mens passief uit zijn omgeving opdoet. 
Dat is zo ongeveer hoe een pasgeboren baby er aan toe is, die als bedoelingen 
nog niet veel meer heeft, dan het uiten van zijn ongenoegen over ongerieven als 
honger, kou of vermoeidheid.

2.3.1 voorkeurstijlen

Harry is zich er niet van bewust hoe zijn interne taal (I-language) precies werkt. 
Hij neemt met andere woorden niet waar hoe de zinnen precies allemaal gevormd 
worden die hij uitspreekt. Datzelfde geldt voor de meer algemene bedoelingen, 
waar zijn interne taal onderdeel van uitmaakt. Het is dus de vraag of Harry er ooit 
achter komt hoe zijn eigen proces van bedoelen precies in zijn werk gaat. Ondanks 
dat kunnen er wel degelijk een aantal zinvolle dingen gezegd worden over de soor
ten begrippen die hij daarbij aanwendt en de voorkeursstijlen die daarbij ontstaan.

In paragraaf 2.2 is een onderscheid gemaakt tussen de begripssoorten dingen, ge
beurtenissen en zelf.  In paragraaf 2.2.1 zijn daar concepten aan toegevoegd (als 
een bijzondere categorie van gebeurtenissen die de status van een ding aanne
men). Er kunnen nu vier manieren van denken en doen onderscheiden worden die 
met deze begripssoorten samenhangen:

Manieren van denken en doen: begripssoort:
1) fysiek dingen
2) dynamisch gebeurtenissen 
3) conceptueel concepten
4) sociaal zelf 
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Fysiek denken en doen is gericht op de interactie met dingen en daar hoort ook de 
begripssoort 'dingen' bij. Om het taalgebruik te vergemakkelijken wordt in zo'n ge
val van een fysiek begrippenapparaat gesproken (in plaats van dinggericht begrip
penapparaat). Bij dynamisch denken en doen is men in interactie met gebeurtenis
sen en kan men van een dynamisch begrippenapparaat spreken, etc.. Om een stuk 
klei (=ding) te kunnen kneden, heeft Harry een fysiek begrippenapparaat nodig. 
Om op een rijdende tram (= gebeurtenis) te kunnen springen, heeft hij dynami
sche begrippen nodig. Het soort begrip dat Harry zich vormt, is dus het gevolg van 
zijn manier van denken en doen. In de praktijk van alledag is het niet goed voor
stelbaar dat deze verschillende soorten begripsvorming netjes gescheiden van el
kaar verlopen. Tijdens een cursus pottenbakken heeft Harry zowel interactie met 
de klei (=ding) als met een draaiende tafel (= gebeurtenis) als met de docent en 
met andere leerlingen (mensen). Uit een stroom van gelijktijdige interacties met de 
omgeving, die tot een vloed aan indrukken leidt, moet hij dan steeds de juiste be
grippen vormen en aanwenden.

Want Harry wendt begrippen aan om zich bedoelingen te vormen. Als hij een voor
keur voor fysiek denken en doen heeft, dan zal hij tijdens de pottenbakles ook 
vooral fysieke bedoelingen hebben. De overige manieren van denken en doen ko
men dan pas later aan de orde. Hij richt zich daarmee dus in eerste instantie voor
al op het behandelen van de klei. Heeft Harry daarentegen een voorkeur voor soci
aal denken en doen, dan zal hij zijn bedoelingen vooral richten op de docent en op 
zijn medeleerlingen. Hij zal in dat geval vooral veel opsteken over hoe de docent 
met zijn vak omgaat en over hetgeen zijn medeleerlingen zo leuk vinden aan pot
tenbakken. Hierdoor ontstaan voorkeuren in zijn bedoelingen die zijn begripsvor
ming een bepaalde kant opsturen. De in het voorgaande overzicht genoemde vier 
manier van denken en doen kunnen daarmee ook als voorkeurstijlen van bedoelen 
geïnterpreteerd worden.

De voordelen van het hebben van een dergelijke voorkeurstijl zijn te vergelijken 
met het hebben van een voorkeurshand. Harry is linkshandig en grijpt een aanvlie
gend voorwerp automatisch met zijn linkerhand. Zonder een dergelijke voorkeur 
zou hij voor een keuzeprobleem staan en zou hij mogelijk te lang wachten en het 
voorwerp missen. In analogie hiermee zal een fysieke Harry zijn bedoelingen bij 
voorkeur op dingen richten. Hij ziet een aanrollende bal vooral als een bal, en zal 
voornamelijk denken in termen als 'zwaar', 'groot' en 'veelkleurig'. Een dynamische 
Harry zal bij die aanrollende bal echter in eerste instantie denken in termen als 
'snelheid', 'stuiteren', 'botsing' en 'impact'. Terwijl een sociale Harry met name zal 
denken in termen als 'spelen', 'kinderwereldje' en 'terug brengen'. Een conceptuele 
Harry ten slotte zal met name denken in termen als 'abnormaal', 'onberekenbaar' 
en 'afleidend'. Een ieder kan bij zichzelf nagaan welke de eigen voorkeur is. 

Uit de literatuur is het model van Quinn en Rohrbaugh bekend waarin vier mana
gementstijlen worden onderscheiden13. 

13 Quinn, R.E. & Rohrbaugh, J. (1983). A spatial model of effectiveness criteria: Towards a competing 
values approach to organizational analysis. Management Science, 29, 363-377.
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Figuur 2: model van Quinn en Rohrbaugh

Een manager die intern gericht is, dus op de eigen groep, en die tegelijk flexibel is 
ingesteld heeft volgens dit model, als voorkeur, een mensgerichte management
stijl. Een extern gerichte en op controle ingestelde manager zal daarentegen een 
doelgerichte stijl ontwikkelen. Op die manier kunnen mensen op een handige ma
nier in voorkeursstijlen worden ingedeeld. Dat is handig omdat daarmee een team 
kan worden samengesteld waarin de verschillende stijlen evenwichtig worden ge
combineerd. Onevenwichtige teams, die bijvoorbeeld uitsluitend uit mensgerichte 
managers bestaan, zullen niet snel een doel bereiken. Divers onderzoek heeft, 
sinds de publicatie van het model in 1983, herhaaldelijk de waarde van een derge
lijke evenwichtige verdeling van voorkeursstijlen aangetoond.

De vier kwadranten van het model kunnen ook als aandachtsgebieden geïnterpre
teerd worden. Voor de aandachtsgebieden kunnen dan ook dezelfde termen ge
bruikt worden als voor de managementstijlen. Een manager richt zo zijn aandacht 
bij voorkeur op het kwadrant dat bij zijn managementstijl past. De ene mens heeft 
nu eenmaal van nature meer aandacht voor 'hoe' iets in zijn werk gaat (processen) 
en de ander juist weer meer voor de dingen 'waarmee' men iets gedaan krijgt 
(middelen). Ook in die variant kan de centrale gedachte achter het model van 
Quinn en Rohrbaugh worden opgevat als een zoektocht naar evenwicht. Ditmaal 
naar evenwicht in de verdeling van aandacht. Een eenzijdige aandacht voor midde
len is immers niet van voordeel voor het welslagen van een opgave. En wie alleen 
maar aan doelen denkt, zal zijn doelen niet snel bereiken, en zo verder. De vier 
aandachtsgebieden uit het model zijn samengevat de volgende: 

aandachtsgebied bijbehorende vraagstelling
middelen   waarmee (met welke middelen) werken we?
processen  hoe (langs welke weg) gaan we te werk?
doelen      wat is het onderwerp, welke zijn de doelen?
mensen     wie is (op welke wijze) betrokken?
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De reden dat deze vier aandachtsgebieden uit het model van Quinn en Rohrbaugh 
hier worden opgevoerd, is om te laten zien dat ze sterk overeen komen met de 
vier voorkeursstijlen van bedoelen die in dit hoofdstuk zijn geïntroduceerd:

aandachtsgebied voorkeurstijl van bedoelen
middelen fysiek 
processen dynamisch 
doelen conceptueel
mensen sociaal

De match tussen de voorkeurstijlen van de aggregatiemens en de aandachtsgebie
den van Quinn en Rohrbaugh is zo sterk dat men gerust over een honderd procent 
match mag spreken. Om die reden geldt de noodzaak voor een evenwichtige ver
deling van aandacht over aandachtsgebieden ook voor de voorkeurstijlen van de 
aggregatiemens. Een manier om de noodzaak van dat evenwicht aanschouwelijk te 
maken, is middels de analogie van het plannen van een reis. Enerzijds bepaalt 
'Wie' er bij het plannen van een reis wordt betrokken, welke bestemmingen moge
lijk zijn. De één ziet Azië wel zitten als bestemming, de ander niet. Anderzijds be
paalt de beoogde bestemming (=Wat) op haar beurt wie als reisgezel nog in aan
merking komt. Niet iedereen zal een specifiek reisdoel zien zitten. Op deze manier 
kan men er over spreken dat 'Wie' en 'Wat' afhankelijk van elkaar zijn en dat er 
een evenwicht tussen beide nodig is om tot concrete reisplannen te komen. Dat 
geldt evenzeer voor de andere mogelijke verbanden, zoals tussen de reismiddelen 
(Waarmee) en de reismethode (Hoe). 

Overigens wordt wel eens beweerd dat 'doelen' niet altijd conceptueel van aard 
zijn en dat de 'conceptuele' voorkeurstijl daarom niet per sé met een doelgerichte 
managementstijl geassocieerd hoeft te worden. Deze tegenwerping berust op de 
opvatting dat concrete resultaten ook doelen kunnen zijn. Bij doelen is volgens de 
aggregatiemens echter altijd sprake van een effect. Een concreet huis kan men 
bouwen met het doel, een meer comfortabele levensstijl te realiseren en een eve
nement kan men organiseren om een aantal mensen dichter bij elkaar te brengen. 
Kortom, met doelen worden geen concrete resultaten bedoeld, maar de meer 
overkoepelende effecten waar deze resultaten aan bijdragen. En dergelijke effec
ten worden zonder uitzondering uitgedrukt in concepten (zie hoofdstuk 2.2.1 voor 
een beschrijving van 'concepten').

filosofische verdieping: wat is de betekenis van de 4 voorkeursstijlen en begripssoorten?

Systematisch denken kenmerkt zich door het onderling vergelijken van verschillende 
waarnemingen. Men denkt systematisch als men na tweehonderd keer met een bal ge
stuiterd te hebben tot de conclusie komt dat de veerkracht van de bal constant is. Dit is 
systematisch omdat dan tweehonderd stuiterende bewegingen met elkaar zijn vergelij
ken om tot een conclusie te komen. Door gebeurtenissen in een categorie van gebeurte
nissen (stuiteren) te plaatsen, kunnen zowel aan die categorie van gebeurtenissen ken
merken worden toegekend, als aan de dingen die in die gebeurtenis een rol spelen. 
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Want een gebeurtenis is niets anders dan een interactie tussen dingen. En dus kunnen 
aan de dingen evenzogoed als aan de gebeurtenissen kenmerken worden toegekend. 

De eerste stap in systematisch denken bestaat dus uit categoriseren (van gebeurtenis
sen). Vervolgens wordt aan die categorie van gebeurtenissen en aan de daarin deelne
mende dingen kenmerken (attributen) toegekend. Een zeer algemene categorie van ge
beurtenissen heeft ook een zeer systematische manier van denken nodig om tot zinvolle 
uitspraken te kunnen komen. Dit maakt dat bijvoorbeeld zwaartekrachtwetten zo moei
lijk te formuleren zijn. Zulke wetten verklaren immers nogal wat uiteenlopende gebeur
tenissen. Elke valbeweging en elke (inwerking van) kracht ten gevolge van zwaarte
kracht behoort tot die categorie van gebeurtenissen. 

De fysieke werkelijkheid functioneert anders dan de sociale werkelijkheid. Sociaal gedrag 
van mensen is ambivalenter en minder eenduidig dan het stuiteren van een bal. Econo
mische principes kan men als onderdeel van die meer ambivalente sociale werkelijkheid 
zien en ze zijn om die reden zo mogelijk nog lastiger te formuleren dan zwaartekracht
wetten. Ze betrekken zich op elke uitwisseling van waardedragende dingen en gebeurte
nissen tussen mensen. En al die uitwisselingen tezamen vormen een wel zeer veelvormi
ge categorie aan sociale gebeurtenissen, die enkel door een vergelijking van zeer veel 
waarnemingen tot zinvolle stellingen kan leiden.

Men zou denken dat men sociale begrippen ook uitsluitend op een sociale werkelijkheid 
toepast en dat men dynamische begrippen uitsluitend op een dynamische werkelijkheid 
toepast. Dat blijkt echter in de praktijk niet het geval. Zoals men sociale begrippen op 
dynamische gebeurtenissen kan toepassen (de bal “koos” de verkeerde richting), zo kan 
men omgekeerd ook een dynamisch begrippenapparaat op sociaal gedrag toepassen 
(het geld “stroomt”). Twee voorbeelden lichten dit toe.

Voorbeeld van dynamische begrippen toepassen op sociale werkelijkheid: In de econo
metrie wordt uitwisseling van waarde tussen mensen opgevat als een uitwisseling van 
waardedragende voorwerpen tussen mensen. Economische eigenschappen worden aan 
deze waardedragende voorwerpen toegekend en theorievorming leidt tot leerstellingen 
over de werking van het proces van waardeuitwisseling. Het economisch handelen van 
mensen wordt hierbij dus beschouwd als dynamisch handelen dat met behulp van dyna
mische begrippen begrepen kan worden, daar waar feitelijk sprake is van een sociaal 
handelen. 

Voorbeeld van een sociale begrippen toegepast op een dynamische werkelijkheid: In de 
quantum mechanica wordt het gedrag van deeltjes waaruit de materie is opgebouwd, 
bijvoorbeeld een elektron, als “meerduidig” opgevat. Afhankelijk van hoe het deeltje 
wordt waargenomen, kan het nu eens het karakter van een golfpatroon hebben en dan 
weer het karakter van een deeltje. Op die manier krijgen fysieke processen het karakter 
van sociale processen. Ze krijgen dezelfde ambivalentie en meerduidigheid die normaal 
gesproken slechts is voorbehouden aan sociale processen. Quantum mechanici denken 
bijvoorbeeld vaak dat de wijze waarop zij experimenteren van invloed is op de uitkom
sten van die experimenten. De fysieke werkelijkheid van het experiment wordt daarmee 
een sociale werkelijkheid. Dode materie krijgt menselijke eigenschappen. Door dat socia
le gedrag van materie vervolgens te reduceren tot fysieke gebeurtenissen, kan daarop 
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dan weer wetenschap bedreven worden. Bijvoorbeeld door statistiek toe te passen voor 
de berekening van de kans dat een deeltje zich in een bepaalde richting zal bewegen.

Zowel het toepassen van sociale begrippen op dynamisch handelen als het toepassen 
van dynamische begrippen op sociaal handelen kan praktisch nut hebben. De econome
trie en de quantummechanica hebben om die redenen bruikbare praktische resultaten 
opgeleverd. Doordat sociaal gedrag naar fysieke gebeurtenissen wordt 'gereduceerd' 
ontstaan echter beperkingen in de geldigheid en het werkingsgebied van deze theorieën 
en moet steeds extra scherp rekening gehouden worden met de context waarin deze 
wordt toegepast.

De aggregatiemens gaat over sociaal handelen, ofwel groepsgedrag van mensen. Om 
het inzicht daarin te vergroten, is het nodig om het begrippenapparaat rondom het han
delen van groepen mensen te systematiseren. Dat is iets anders dan dat begrippenappa
raat tot een dynamisch begrippenapparaat te reduceren. Met zo'n reductie zou dit boek 
namelijk aan zijn doel voorbijschieten. Sociaal handelen van groepen kan misschien wel 
voor een deel met behulp van een dynamisch begrippenapparaat worden begrepen, ech
ter niet actief worden bestuurd. Met andere woorden: de handelende mens heeft een 
sociaal begrippenapparaat nodig om zijn sociaal handelen te kunnen besturen. Het sys
tematiseren van een sociaal begrippenapparaat wordt eerder als een filosofisch dan als 
een wetenschappelijk project opgevat. In die zin is het karakter van dit boek dan ook 
eerder filosofisch dan wetenschappelijk en is de voorkeursstijl van de schrijver eerder 
een sociale dan een dynamische.

2.3.2 depressieve en manische bedoelingen

In de vorige paragraaf bleek dat Harry een evenwichtige verdeling van aandacht 
nodig heeft over verschillende aandachtsgebieden/begripssoorten. Er is echter ook 
geconstateerd dat hij een voorkeurstijl heeft en dat hij de aandacht daarom per 
definitie niet gelijkmatig verdeelt. Hij verkeert dus in een spanningsveld tussen de 
noodzaak voor evenwicht enerzijds en het hebben van een voorkeursstijl ander
zijds. Naarmate Harry een sterkere voorkeursstijl heeft, wordt de kans ook groter 
dat hij zich eenzijdig ontwikkelt. Een sterke voorkeur kan anderzijds echter ook lei
den tot passie en dynamiek waarmee hij juist weer tot een versnelde ontwikkeling 
kan komen.

Harry's begrippenapparaat kan zich door een te sterke voorkeurstijl dus eenzijdig 
ontwikkelen. Hij zou zo sterk linkshandig kunnen zijn dat hij zijn rechterhand bijna 
niet meer gebruikt. Vergelijkbaar, zou Harry, als hij uitsluitend in dingen zou den
ken, nauwelijks nog aandacht voor gebeurtenissen op kunnen brengen. Of als hij 
uitsluitend in concepten zou denken, dan doet hij nauwelijks nog indrukken van 
concrete dingen op, noch vormt hij zich dan een toereikend begrip van gebeurte
nissen of sociale processen. Een vuilnisman uit de DDR, die bij de val van de muur 
voor het eerst in zijn leven naar west Berlijn mocht, viel vooral op dat in het wes
ten alles van plastic was. In Oost-Berlijn waren alle vuilnisbakken nog van blik! 
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Deze vuilnisman toont een 'fysieke' voorkeur. Als manager zou hij dus wellicht een 
op middelen gerichte 'fysieke' stijl ontwikkelen.

Een sterke voorkeurstijl kan echter ook stimulerend werken op de ontwikkeling van 
het individu. Bij een rechtshandige pianist steekt de linkerhand zodanig veel van de 
rechterhand op dat de linkerhand zich zelfs beter ontwikkelt dan wanneer de pia
nist ambidext (zonder voorkeurshand) geweest zou zijn. De voorkeurshand vervult 
zo een voorbeeldfunctie voor de andere hand. Evenzogoed dient een voorkeurstijl 
als voorbeeld en referentiepunt voor de overige manieren van denken en doen. 
Een dynamische Harry zal zich ook op de overige aandachtsgebieden ontwikkelen 
en een fysieke Harry zal zich tijdens het pottenbakken wellicht een goed beeld van 
het dagelijks leven van de docent vormen, juist doordat hij zich een diepgaand be
grip van de eigenschappen van klei heeft gevormd. En mogelijk kan hij vanuit de 
eigenschappen van de klei ook beter de werking van de ronddraaiende werktafel 
begrijpen. 

Het geheim zit hem er in, dat een voorkeursstijl precies zo dominant is dat hij voor 
de andere stijlen tot voorbeeld en referentiepunt kan strekken. De voorkeurstijl 
mag echter ook weer niet zodanig dominant zijn dat de overige stijlen onderdrukt 
worden. Is de voorkeurstijl zwak ontwikkeld, dan kan Harry in een neerwaartse 
spiraal van geremde bedoelingen geraken. Zodra hij weet wat hij wil ondernemen, 
vraagt hij zich direct af hoe hij dat allemaal aan moet pakken. Hij vraagt zich af 
waarmee hij dat allemaal gaat doen en hij vraagt zich af wie hij mee zou kunnen 
krijgen. Als zijn voorkeursstijl dan niet genoeg ontwikkeld is, blijft hij steken in een 
kluwen van afwegingen en zet hij zijn idee niet door. Hij is te veel bezig met afwe
gen en hij ziet te veel beren op de weg. Als zulk gedrag doorzet kan dat tot inacti
viteit en sociaal isolement leiden. In uiterste gevallen tot een depressie.

Een voorkeurstijl die daarentegen te overheersend is gaat gepaard met ongeremde 
bedoelingen die een overvloed aan eenzijdige activiteiten tot gevolg hebben. Als 
Harry zijn ideeën ontwikkelt zonder zich ooit af te vragen hoe hij het allemaal gaat 
aanpakken of waarmee, of met wie, dan wordt zijn idee-ontwikkeling niet erg ge
remd door overwegingen van haalbaarheid. Hij kan zo van het ene initiatief in het 
andere rollen. Al die initiatieven kunnen veel sociale contacten tot gevolg hebben. 
Maar omdat Harry's ideeën niet erg ver doordacht zijn, kan hij aan die sociale con
tacten geen gevolg geven. Het blijft bij veel oppervlakkige contacten die weinig 
echte feedback geven. Ook in deze situatie komt hij dus in een sociaal isolement, 
in uiterste gevallen leidend tot een manische psychische toestand.

Depressieve mensen mogen hopen dat zij stimulerende prikkels van hun mede
mens krijgen (kop op, niet bij de pakken neerzitten). Manische mensen mogen op 
remmende prikkels hopen (doe eens normaal, wie denk je wel dat je bent). Op die 
manier wordt een gezond individu door zijn sociale omgeving zoveel mogelijk in 
een optimum tussen depressie en manie gehouden. Als dat mechanisme niet goed 
werkt, als Harry zich (selectief) voor prikkels afsluit of als hij zich zelfs fysiek afzon
dert, dan kunnen zich langdurige perioden van depressie of manie voordoen of kan 
zijn psychische toestand eventueel tussen depressie en manie heen en weer gaan 
slingeren (=manisch-depressief). 
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Om de bovenstaande redenen wordt bij een te zwakke voorkeurstijl over depres
sieve  bedoelingen gesproken en bij een te overheersende voorkeurstijl van mani
sche bedoelingen. Gaat u maar eens bij uzelf te rade waar u zich ergens op het 
spectrum tussen deze twee uitersten bevindt. Of u meer aan de depressieve of aan 
de manische kant zit. Want het zou wel toevallig zijn als het net bij u zo is, dat u 
zich precies in het evenwichtige midden van dit spectrum bevindt.

In paragraaf 2.2.3 bleek dat begrijpen een balanceer-act tussen schizoïde en autis
tische begripsvorming is. Daaruit is het eerste werkingsprincipe geformuleerd. In 
vervolg daarop kan met betrekking tot bedoelen een tweede werkingsprincipe ge
formuleerd worden:

! Werkingsprincipe 2: Bedoelen is een autonoom generatief proces dat 
depressief kan worden bij afwezigheid van een duidelijke voorkeursstijl en 
dat manisch kan worden bij een te dominantie voorkeursstijl. 

filosofische verdieping: componeren als vorm van bedoelen

Volgens Leonard Bernstein (dirigent en componist van onder andere de musical West 
side story) is poëzie in de taal, een poging om de meerduidigheid van een taaluiting te 
begrijpen14. Iemand die iets zegt als 'Julia is de zon', moet op een 'niet letterlijk' niveau 
begrepen worden. Onze hersenen besluiten in een oogwenk om zo'n zin op een ander 
'poëtisch niveau' te begrijpen. Op dat niveau raakt zo'n grammaticale constructie al snel 
overladen met betekenissen. Bij een poëtische duiding van de zin 'Julia is de zon' hoort 
bijvoorbeeld, dat er naar eigenschappen van de zon wordt gespeurd die mogelijk op Ju
lia van toepassing zijn, waardoor betekenissen ontstaan als 'Julia's uitstraling is te verge
lijken met de straling van de zon'. Bernstein past deze gang van zaken toe op de mu
ziek. Hij stelt dat er bij muziek geen sprake is van concrete betekenissen van het type 
'Julia' en 'zon' en dat alle muziek daardoor een poëtische betekenis heeft. Vanaf de aller
eerste noot is de luisteraar daarom bezig met een poëtische duiding van de gehoorde 
klanken en melodieën. Deze gedachtengang biedt interessante aanknopingspunten om 
muziek en taal met elkaar te vergelijken. Bernstein beweert namelijk dat de menselijke 
geest naar een andere interpretatiewijze schakelt, zodra hij met onlogische taal wordt 
geconfronteerd of zodra er klankstructuren worden waargenomen. Vrij geïnterpreteerd 
betekent dat, dat indrukken, naarmate deze minder eenduidig zijn, de geest meer vrijhe
den verschaffen om er vrijelijk betekenis aan toe te kennen. Mensen hebben zelfs een 
hele kunstsoort in het leven geroepen (de muziek), omdat deze betekenisgevende vrij
heid als prettig wordt ervaren. 

Met behulp van de aggregatiemens kan muziek als grammaticaal fenomeen echter ook 
anders worden begrepen. Daartoe wordt een enkele muzieknoot als een 'begrip' geno
men. Een samenklank van tonen zoals een majeur akkoord is een samengesteld begrip. 

14 Leonard Bernstein, The Unanswered Question, 1976, 6 Harvard-Vorlesungen, (dt. 1982 Musik - die 
offene Frage)
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Er ontstaat zo een veelvoud aan samengestelde begrippen. Een dissonante samenklank, 
een harmonische (consonante) samenklank, etc.. Nu geeft Bernstein het taalvoorbeeld 
van 'Julia is de zon' om de meerduidigheid van muziek te illustreren. Evident iets anders 
bedoelen dan wat letterlijk wordt gezegd, wordt door Bernstein opgevat als meerduidig
heid. Voor hem staat dat gelijk aan poëzie. 

Muziek bedient zich echter niet van begrippen als 'Julia' en 'de zon' maar van tonen. En 
tonen zijn geen begrippen van het soort 'ding' maar van het soort 'gebeurtenis'. Gelui
den worden op een meer instinctief niveau met gebeurtenissen in onze omgeving in ver
band gebracht. Harry gaat er bij het waarnemen van een knal, een sissend geluid of een 
droge tik steeds onmiddellijk van uit dat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Hij 
'begrijpt' elk geluid direct als een gebeurtenis. En dat geldt ook voor muziektonen. Mu
ziektonen zijn een soort abstracte gebeurtenissen. Abstract omdat er geen onderliggen
de dingen zijn die in interactie zijn met elkaar.

Relaties tussen muziektonen vormen zo samengestelde gebeurtenissen. Een melodie of 
een ritme kan daarom als een concept worden opgevat, in de zin als in paragraaf 2.2 be
doeld, namelijk als een categorie van gebeurtenissen. Met muziek betreden we dus een 
wereld van oneindig veel abstracte concepten die geen van allen een relatie hebben met 
welk ding dan ook. De afwezigheid van een concrete werkelijkheid leidt tot een onge
hoorde vrijheid in het genereren van bedoelingen. Bij beoefenen of beluisteren van mu
ziek wordt een wereld van self-evidente concepten betreden die niet aanhaken op een 
externe wereld van dingen, maar die we vrij kunnen verbinden met ons gevoelsleven, 
onze intenties, onze bedoelingen.

Met het bestuderen van de grammatica van de muziek kan daarom veel geleerd worden 
over hoe de begripsvorming bij Harry functioneert en hoe hij zich bedoelingen vormt. De 
wijze waarop hij muzikale concepten beoordeelt en accepteert verloopt mogelijk identiek 
met hoe hij concepten vormt die wel gebaseerd zijn op een concrete werkelijkheid. Bij
voorbeeld concepten uit de natuurkunde of uit de ethiek. Dat de muzikale grammatica 
geen concrete “dingerige” inhoud heeft, maakt dat luisteren naar muziek is als het luis
teren naar de werking van ons eigen denkproces. Muziek luisteren is zo altijd een herbe
leven van de bedoelingen van de muzikant of componist. Een muziekstuk geeft daar
mee, beter dan welke andere kunstuiting dan ook, een directe toegang tot de werking 
van het denken van de voortbrenger, waardoor een intens contact tussen voortbrengers 
en luisteraars kan ontstaan.

2.4 indrukken vormen

Onder een indruk wordt een geestelijk proces verstaan dat tijdelijk een vorm kan 
vasthouden. Van korte waarnemingen of bedoelingen blijven zo een tijdje indruk
ken 'hangen', waar we iets mee kunnen doen. Harry kan een gedicht over een 
vuurtoren lezen, vervolgens het hele gedicht direct vergeten, terwijl hij een visueel 
plaatje van een vuurtoren als indruk overhoudt. Hij kan een hele sonate van 
Brahms beluisteren en slechts één melodie als indruk overhouden. In zijn geest be
vindt zich dus een medium dat er voor zorgt dat van zijn gedachten enerzijds en 
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van zijn waarnemingen anderzijds, iets zodanig lang beklijft, dat hij zich er een be
grip van kan vormen. Waarnemingen zijn daar te vluchtig voor. Zonder indrukken 
zou Harry te weinig tijd hebben om zich ergens een begrip van te vormen. Voor de 
begrijpelijkheid van dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen:

a) waarnemingsindruk, een indruk die tot stand komt door een externe waar
neming 

b) bedoelingsindruk, een indruk die tot stand komt door interne bedoelingen

c) gemengde indruk, die door beide bronnen tegelijk tot stand komt (bijvoor
beeld een waargenomen tafel met daarop een gedacht/gefantaseerd dan
seresje).

Een interessant voorbeeld van de werking van gemengde indrukken is de illusie 
van de bewegende trein. Harry zit in een trein en de trein op het naastgelegen 
spoor zet zich in beweging. Harry kan op grond van de waargenomen relatieve be
weging van zijn eigen trein ten opzichte van de naastgelegen trein twee verschil
lende, aan elkaar gelijkwaardige waarnemingsindrukken opdoen. De eerste is dat 
zijn eigen trein in beweging komt en de tweede is tegenovergesteld, namelijk dat 
de naastgelegen trein in beweging komt. Harry heeft echter niet alleen een waar
nemingsindruk maar ook een bedoelingsindruk. Als Harry de bedoeling heeft om te 
vertrekken, dan zal de indruk overheersen dat zijn eigen trein vertrekt. Met andere 
woorden: hij doet eerder indrukken op die met zijn verwachtingen overeenkomen, 
dan die welke daarmee strijdig zijn. Zo ontstaat de illusie van de vertrekkende 
trein. Pas als Harry merkt dat het station niet meebeweegt gaat deze illusie weer 
verloren.

Veel modellen over de werking van menselijk denken en doen gaan uit van een 
eenvoudige en rechtstreekse koppeling tussen bedoelingen en handelingen. En 
mocht die koppeling zich dan ambivalent of schijnbaar wispelturig gedragen, dan 
wordt al snel, om het model overeind te houden, over 'irrationele' bedoelingen (of 
motieven) gesproken. Hoe eenvoudiger het model, hoe sterker de neiging om be
paald gedrag als irrationeel te bestempelen of, zoals de bestuurswetenschapper 
Mirko Noordegraaf doet, verschillende vormen van rationaliteit ten tonele te voe
ren15. Irrationele bedoelingen of gelaagde rationaliteit zijn bij de aggregatiemens 
daarentegen helemaal niet nodig. Daar komt ambivalent gedrag voort uit de indi
recte aard van het verband tussen bedoelen en handelen. Een voorbeeld. Stel dat 
Harry als projectmanager de bedoeling heeft om een mooie optimistische voor
dracht te houden. Hij wil bij die gelegenheid een aantal sceptici uit zijn projector
ganisatie mee krijgen. Na de eerste zinnen te hebben uitgesproken (=handelen) 
wordt hij echter met reacties uit de zaal geconfronteerd die hij als vijandig beleeft 
(=waarnemingsindrukken). Of hij nu wil of niet, zijn houding wordt hierdoor onwil
lekeurig meer verdedigend en gesloten en zijn betoogtrant wordt stroever, ook als 
de zaal het eigenlijk helemaal niet vijandig bedoelt. De zaal reageert vervolgens 
wel ongemakkelijk op de stroevere betoogtrant van Harry, waardoor deze zich 
agressiever gaat opstellen. Enzovoorts. De optimistische glans van Harry's betoog 

15 Noordegraaf, M., From Pure to Hybrid Professionalism. Present-day Professionalism in Ambiguous 
Public Domains,  Administration & Society, 2007, 39(6): 761-785
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is in deze sociale dynamiek verloren gegaan. Het gedrag van Harry is hier echter 
niet irrationeel maar gewoonweg ineffectief, omdat zijn denken en doen elkaar op 
een voor hemzelf onverwachte en oncontroleerbare manier beïnvloeden. Zoals Wil
lem Elsschot het in zijn gedicht “Het Huwelijk” uitdrukt, staan zo tussen droom en 
werkelijkheid wetten in de weg. En één van die wetten bestaat uit de indrukken 
die tussen zijn bedoelingen en handelingen staan, die zich mengen met praktische 
bezwaren (en met een weemoedigheid die niemand kan verklaren, om de onverge
telijke tekst van Elsschot verder aan te vullen).

Mensen veronderstellen vaak dat het heel goed mogelijk is om ergens over te fan
taseren zonder daar direct bedoelingen bij te hebben. De aggregatiemens staat 
echter niet toe dat Harry zich langs andere wegen indrukken vormt dan via zijn be
doelingen. Plat gezegd: het bolletje met de titel 'bedoelingen' kan in het AAI-model 
niet zomaar omzeild worden. Als Harry een slingerende aap fantaseert terwijl hij 
naar een witte muur kijkt, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Als hij als boer in 
zijn maïsveld staat en daar een woud van kale en afgebroken maisstengels in fan
taseert, dan heeft hij daar een bedoeling mee. De reden daarvoor is dat Harry's 
bedoelingen en waarnemingen continu met elkaar vergeleken worden. Stel dat 
Harry een trap tegen een bal geeft en zich daarbij fantaseert hoe die bal met een 
prachtige boog het doel van de tegenstander in zweeft (=bedoelingsindruk). En 
stel dat Harry ondertussen ziet hoe de bal in werkelijkheid hoog over het doel af
zwaait (=waarnemingsindruk). Bij Harry zullen deze indrukken voortdurend met el
kaar vergeleken worden om zo voortdurend tot handelen en tot verdere begrips
vorming aan te zetten. Hij kan bijvoorbeeld besluiten om de volgende keer de bal 
strak over de grond te spelen. Gemengde indrukken hebben dus als functie, een 
vergelijking te maken tussen wat wij bedoelen of verwachten en wat wij waarne
men. Nog een voorbeeld. Als Harry een grote steen optilt waarvan hij verwacht dat 
die erg zwaar zal zijn (=bedoelingsindruk), en deze steen blijkt plotseling juist erg 
licht te zijn (=waarnemingsindruk), dan zal Harry zowel snel en doortastend moe
ten handelen om niet uit balans te raken als begrijpen dat de steen van een ander 
materiaal is samengesteld dan hij verwachtte. Zowel deze handeling als deze be
gripsvorming komen voort uit een vergelijking tussen waarneming(sindrukken) en 
bedoeling(sindrukken).

Je zou kunnen stellen dat Harry enkel maar bedoelingen heeft omdat hij die dan in 
zijn indrukkenruimte, op het koppelvlak tussen denken en doen, kan vergelijken 
met zijn waarnemingen. En om die reden kunnen zijn interne voorstellingen of fan
tasieën niet anders gezien worden dan als het resultaat van zijn bedoelingen. Of 
anders gezegd: alles wat Harry zich voorstelt, is het resultaat van zijn bedoelingen. 
Ook al zou hij het willen, hij ontkomt niet aan deze werkelijkheid. Stelt u zichzelf 
als lezer maar eens de gewetensvraag of u in staat bent om zich voorstellingen te 
maken die volledig vrij zijn van bedoelingen. 
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2.4.1 afwijkende indrukvorming

De meeste mensen hebben wel eens ervaren dat gebeurtenissen zich zo snel vol
trekken dat je het idee krijgt dat alles langs je heen gaat. Volgens de aggregatie
mens blijven indrukken dan niet lang genoeg beklijven om ons in staat te stellen er 
een begrip van te vormen. Aan de andere kant kunnen we ook de ervaring hebben 
dat een bepaalde herinnering maar blijft hangen. Dat we er niet los van komen. 
Volgens de aggregatiemens is dan sprake van een indruk die blijft, ondanks dat we 
ons er al een begrip van gevormd hebben. Deze twee ervaringen zijn 'afwijkingen' 
van een optimum, waarin indrukken steeds precies zo lang stand houden, dat ze 
ons de tijd geven om te begrijpen wat er aan de hand is. Hieronder worden deze 
twee 'afwijkingen' nog eens wat preciezer beschreven:

afwijking 1: korte indruk / trage begripsvorming. De indruk is 
steeds zo kort dat er geen effectieve begripsvorming plaats kan vinden. 
Een remedie hiertegen is dat men de indruk steeds ververst, bijvoorbeeld 
door een voorwerp zeer lang en uitvoerig te bestuderen of door een be
paalde handeling eindeloos te repeteren. En als het om een bedoelingsin
druk gaat, dan kan men zich steeds opnieuw een nieuwe indruk vormen 
van de eigen bedoelingen (steeds opnieuw een bepaalde herinnering op
roepen). Een extreem voorbeeld hiervan is een traumatische ervaring, zo
als een auto-ongeluk, waarbij de indrukken elkaar zo snel afwisselen, dat 
de begripsvorming het niet meer kan bijbenen. De begripsvorming pro
beert dan later de schade in te halen door de gebeurtenissen eindeloos op
nieuw op te roepen (het blijft 'malen').

afwijking 2: langdurige indruk / snelle begripsvorming. Een indruk 
leidt tot begripsvorming, die weer tot bedoelingen, en die op zijn beurt 
weer tot nieuwe indrukken, etc.. Nieuwe indrukken worden zo gevormd, 
voordat de oude zijn vervaagd. Het is dan alsof een scherm waarop een 
dia-show geprojecteerd wordt, het beeld van de oude dia nog vast houdt 
terwijl de volgende dia alweer wordt getoond. Er ontstaan dan overlappen
de dia's waardoor het lastig wordt om de nieuwe dia scherp te onderschei
den van de oude. En dat wordt nog lastiger, naarmate de nieuwe dia niet 
zo erg verschilt van de oude. Een manier om hier mee om te gaan, ofwel 
een 'coping strategie' hiervoor, is dat men zorgt dat de nieuwe dia steeds 
een volkomen ander beeld neerzet, met andere vormen en een andere 
kleurstelling. De nieuwe dia kan dan beter van de oude onderscheiden 
worden. Zo'n scherpe diawissel is een metafoor voor het verleggen van de 
aandacht naar een ander onderwerp. De begripsvorming wordt steeds be
wust een andere kant opgestuurd, in plaats van steeds dezelfde kant, zo
dat ook andere bedoelingen en indrukken gevormd worden. Deze 'coping 
strategie' heeft als nadeel, dat er te veel bedoelingen ontstaan, in verhou
ding met de daaraan ten grondslag liggende waarnemingsindrukken. Dat 
uit zich in dagdromen of van de hak op de tak gaan. Een andere manier 
om met deze afwijking om te gaan is een omgeving met weinig indrukken 

32



op te zoeken. Je neemt dan als het ware de tijd om het beeld van de oude 
dia te laten vervagen, voordat de volgende dia wordt vertoond.

! Aanvulling werkingsprincipe 1: In paragraaf 2.2.3 vanaf pagina 19 is 
een beeld gegeven van schizoïde en autistische begripsvorming als twee 
verschillende uiteinden van het iteratieve proces van begrijpen (=eerste 
werkingsprincipe). De voorgaande twee afwijkingsvarianten vullen dat 
beeld verder aan. De eerste afwijking geeft in zijn extreem een autistisch 
beeld van repetitief gedrag en armoede in de begripsvorming. De tweede 
afwijking geeft in zijn extreem een schizoïde beeld van afsluiting, reali
teitsvervreemding en een overdaad aan bedoelingen.

Wellicht ten overvloede wordt nogmaals herhaald dat deze afwijkingen lang niet al
tijd het teken van een verstoord denken en doen zijn. Iemand die bij het oplossen 
van een hardnekkig probleem soms autistisch repetitief gedrag vertoont, wordt ook 
wel eens 'vasthoudend' of 'oplossingsgericht' genoemd. En iemand die flink kan 
dagdromen en via allerlei omwegen antwoorden op uitdagingen kan vinden, wordt 
ook wel eens 'probleemstellend' of 'ideeënrijk' genoemd.

filosofische verdieping: samenhang tussen werkingsprincipes.

Iemand met een schizoïde afwijking kan behoefte hebben aan een omgeving die arm 
aan indrukken is. Juist om te voorkomen dat hij door indrukken wordt overspoeld en er 
zo niet in slaagt die indrukken tot zinvolle begrippen om te vormen. Iemand die zich op 
die manier afsluit voor zijn omgeving zal ook weinig terugkoppeling van medemensen 
ontvangen. En zoals eerder in hoofdstuk 2.3.2 werd betoogd, kan dat op zijn beurt lei
den tot verstoringen van zijn bedoelingen, zoals een manie of een depressie. De ene 
aandoening kan de andere dus oproepen. Daardoor kan een complex van aandoeningen 
ontstaan die met elkaar samenhangen. Om die reden is het de vraag of Harry wel steeds 
een optimum kan vinden voor elk van de werkingsprincipes van de aggregatiemens. 
Wellicht moet hij een beperkt isolement accepteren, met de daarmee samenhangende 
depressiviteit, juist om te voorkomen dat hij te schizoïde wordt. In mildere vormen her
kennen de meeste mensen deze mechanismen wel. Je gaat eens een keer niet naar een 
feest omdat je toch al zo druk in je hoofd bent. Je wilt wat meer tot rust komen en 
maakt een boswandeling. Of je hebt behoefte aan een paar weken contemplatie in een 
klooster omdat je het gevoel hebt dat je teveel in de maalstroom van het leven wordt 
meegenomen.

2.5 doen

In de voorgaande drie paragrafen zijn drie denkstappen uit het AAI-model behan
deld. Het accent ligt bij de aggregatiemens op het denken. In het beïnvloeden van 
dat denken wordt de sleutel tot succes van individuen en groepen gezocht. Aan
dacht voor 'doen' is met name gericht op de relatie met het denken. Om die reden 
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worden de drie doestappen in dit hoofdstuk gezamenlijk behandeld en ook in min
der detail dan in de voorgaande hoofdstukken. Harry wordt daarbij in de rol van 
een begenadigd pianist als voorbeeld ten toon gesteld.

De stappen 4 t/m 6 uit het AAI-model modelleren Harry's “senso-motoriek”. Deze 
drie stappen geven weer hoe hij handelt op basis van de indrukken die hij heeft. 
Hoe hij waarneemt wat de effecten van zijn handelen zijn. En hoe door die waar
neming weer nieuwe indrukken ontstaan die de senso-motorische cyclus afmaken. 
Harry laat hieronder zien dat deze senso-motorische cyclus op vier manieren kan 
verlopen en dat daarin de in deel I opgevoerde vier manieren van doen te herken
nen zijn:

- Middelengericht (fysiek) handelen: Harry drukt een enkele pianotoets in en 
luistert naar hoe de toon klinkt. Hij handelt gedetailleerd en wil elke toon 
volgens zijn voorstelling laten klinken.

- Procesgericht (dynamisch) handelen: Harry speelt een melodie, luistert er
naar, voelt de aanraking van zijn vingers over de toetsen en past de snel
heid waarmee hij de toetsen indrukt zodanig aan dat het gewenste melodi
sche verloop ontstaat.

- Doelgericht (conceptueel) handelen: Harry speelt een deel uit een sonate 
van Mozart, luistert naar het harmonisch en thematisch verloop van zijn ei
gen spel, neemt de spanning in zijn eigen spieren waar en past zijn spel 
zodanig aan dat er een transparanter klankbeeld ontstaat, dat de bedoelin
gen van de componist met grotere helderheid weergeeft.

- Mensgericht (sociaal) handelen: Harry speelt een recital voor een publiek. 
Hij heeft juist een walsje van Chopin gespeeld en maakt zich op voor het 
hoofdwerk van de avond, de schilderijententoonstelling van Moussorsky. 
Hij heeft tijdens het spelen van het walsje gemerkt dat de zaal veel geluid 
absorbeert en besluit ter compensatie, het thema van de schilderijenten
toonstelling extra stevig in te zetten, om bij het publiek voldoende effect te 
sorteren. 

Al deze manieren van doen kunnen in theorie gedachteloos worden uitgevoerd. 
Doen zonder te denken. Als Harry namelijk een ideale pianist zou zijn, beschikkend 
over oneindig veel competentie en ervaring, dan kunnen al deze besluiten door zijn 
senso-motoriek worden afgehandeld. Hij hoeft daar dan niet bij te denken. Hij kan 
deze besluiten nemen terwijl hij zich onderwijl bedenkt dat zijn vriendin mogelijk al 
onderweg is naar hun gezamenlijke afspraak. Het gaat dus echt om manieren van 
doen en niet per sé om manieren van denken.

Eerder is beargumenteerd dat voorkeurstijlen met elkaar in evenwicht moeten zijn. 
Uit het voorgaande voorbeeld van de senso-motoriek van de pianist blijkt dat deze 
voorkeurstijlen ook op manieren van doen van toepassing zijn. Namelijk dat men 
wel een voorkeursstijl moet hebben, maar dat men niet teveel moet doorschieten 
in zo'n voorkeursstijl. De verschillende manieren van doen dienen met andere 
woorden gecombineerd te worden. De meeste mensen zijn daar virtuozen in. Dat 
is ook nodig, want eenzijdigheid hierin kan onprettige repercussies hebben. Een te 
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groot accent op de details (ding) levert voor de pianist bijvoorbeeld geen goede in
terpretatie van een muziekstuk op. Net zo goed als een te eenzijdige gerichtheid 
op het klankbeeld (concept) tot een verlies aan structuur kan leiden. Harry bereikt 
alleen een waarlijk virtuoze pianistieke prestatie als hij de verschillende manieren 
van doen evenwichtig met elkaar weet te combineren. Uiteraard mag hij daarbij 
wel een voorkeur hebben. De éne pianist staat immers bekend om zijn grote aan
dacht voor detail (fysieke voorkeur) en de ander met name om zijn meeslepende 
of juist dromerige spel (conceptuele voorkeur). Een dergelijke voorkeur stelt hem 
in staat om met passie aan zijn ontwikkeling te werken en om de andere manieren 
van doen in het kielzog van zijn voorkeursstijl mee te ontwikkelen. Maar zodra Har
ry zich volledig gaat richten op één enkele dominante manier van doen, dan zullen 
de andere manieren erdoor overschaduwd worden, zal zijn pianospel  onevenwich
tig worden en zal het publiek uiteindelijk afhaken.

! Aanvulling werkingsprincipe 2: Voorgaand mechanisme vult het 
tweede werkingsprincipe van de aggregatiemens (zie paragraaf 2.3.2) 
verder aan. Dat werkingsprincipe beschrijft hoe bedoelingen zich tussen 
de uitersten van manie en depressie heen en weer bewegen. Een te een
zijdige focus op één van de manieren van doen levert een manische pia
nist op die overvloedig veel details zonder muzikale beweging aan zijn pu
bliek voorschotelt of die juist heel veel beweging maakt waar de details 
aan ontbreken, etc. Een te brede spreiding van aandacht geeft een de
pressief beeld van een pianist wiens eigen stijl niet herkenbaar van de 
grond komt. Die er niet in slaagt om aansprekende melodieën ten gehore 
te brengen of overweldigende harmonieën tot leven te wekken.

2.6 samenhang tussen denken en doen

Bezigheden die in eerste instantie tot het 'denken' gerekend worden moeten bij 
nadere beschouwing nogal eens tot het 'doen' gerekend worden, en vice versa. 
Van een tennisser wordt wel eens gezegd dat hij voor zijn bal 'een hoek kiest'. Het 
woord 'kiezen' suggereert een denkproces. Tijdens een balwissel heeft een tennis
ser echter helemaal niet de tijd om na te denken over het plaatsen van de bal. Dat 
zijn allemaal reflexen en ingestudeerde reacties. Daar komt geen denkproces aan 
te pas. Sterker nog, de kans is groot dat het fout gaat zodra de tennisser erover 
gaat nadenken omdat hij dan verkrampt, houterig gaat spelen en in een mentaal 
gevecht met zichzelf terecht komt. Er zijn echter zaken waar hij wel over kan na
denken zonder te verkrampen. Bijvoorbeeld over het verloop van de partij. Of hij 
meer energie in zijn slagen moet leggen. Of hij meer druk moet zetten op de back
hand van de tegenstander. Of hij vaker naar het net moet gaan of dat hij er meer 
op uit moet zijn om zijn tegenstander uit te putten; dat soort nuttige tactische af
wegingen. Topspelers weten hoe zij tijdens de wedstrijd niet over elk detail moe
ten nadenken, maar aandacht moeten hebben voor zaken die het verloop van de 
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partij kunnen beïnvloeden. Zij weten met andere woorden, hoe bij hun specifieke 
sport, de optimale interactie tussen denken en doen eruit ziet. Mogelijk weten ze 
dat zelfs zo precies, dat zij die interactie op een langzame ondergrond zoals gravel 
anders vormgeven dan op een snelle ondergrond als gras.

Er wordt wel eens tegen geworpen dat een tennisser wel degelijk nadenkt bij het 
plaatsen van een bal. Hij zou dat alleen 'onbewust' doen. De keuze voor een speci
fieke plaatsing van de bal zou door 'onbewust denken' worden gemaakt. En dat 
zou mogelijk zijn omdat onbewust denken veel sneller zou verlopen dan bewust 
denken. Deze redenatie komt echter neer op een oneigenlijk gebruik van het 
woord 'denken'. Je hebt kennelijk manieren van denken die echt denken zijn, en 
andere manieren die niet aan de criteria van denken voldoen. Die laatste worden 
dan tot het 'onbewuste' denken gerekend. Bij de aggregatiemens is pas sprake van 
denken als er begrippen worden gevormd. En dat is evident niet het geval bij het 
kiezen van een hoek voor een bal. De aggregatiemens geeft zo een heldere afba
kening tussen denken en doen en er behoeven daarom ook geen tussenvormen of 
mengvormen van halfdenken of halfdoen geïntroduceerd te worden. Er is dus geen 
behoefte aan onbewuste vormen van denken. Die kunnen gewoon tot het doen 
gerekend worden!

In paragraaf 2.3.1 is bij wijze van filosofische verdieping beschreven dat sociale 
begrippen niet alleen op gedrag van mensen worden toegepast, waar ze eigenlijk 
voor bestemd zijn, maar ook op gebeurtenissen. Evenzogoed kan Harry dynami
sche begrippen op het gedrag van mensen loslaten, ondanks dat deze begrippen 
eigenlijk bedoeld zijn om met gebeurtenissen om te gaan. Daarmee wil gezegd zijn 
dat denken en doen op onverwachte manieren kunnen samenhangen. Harry kan 
fysiek denken en onderwijl sociaal handelen, bijvoorbeeld als hij vindt dat zijn ge
sprekspartner dommig is omdat diens mond steeds open staat. Hij schrijft dan aan 
de fysieke openstaande mond sociale eigenschappen toe. Evenzogoed kan Harry 
dynamisch handelen terwijl hij onderwijl sociaal denkt, bijvoorbeeld door te vinden 
dat zijn auto zich 'nukkig' gedraagt. Hij past dan een ambivalent sociaal begrip als 
'nukkig' toe op een fysieke auto. Dat alles kan praktisch nut hebben. Zo kan het 
voor Harry best van praktisch nut zijn om het 'gedrag' van zijn auto 'nukkig' te 
noemen. En het kan zelfs voor een goed deel het gedrag van de auto verklaren. 
Maar in de garage zal men dit toch al snel vertalen naar een meer algemene tech
nische verklaring als 'dit mankement treedt alleen af en toe op'. Op het grensvlak 
tussen denken en doen treden zo verschijnselen op waar wij ons vaak helemaal 
niet van bewust zijn. 

2.6.1 indrukvorming tussen rigiditeit en dissociatie.

Een ingrijpend verschijnsel, dat zich op het grensvlak van denken en doen afspeelt, 
kan men op het spoor komen als men tijdens een autorit plotseling tot de ontdek
king komt dat men al bijna op bestemming is zonder iets van de reis te hebben ge
merkt. Men was onderwijl bezig met een mentale voorbereiding van een belangrij
ke vergadering. Een nagenoeg complete ontkoppeling tussen denken en doen blijkt 
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zo mogelijk te zijn. Aan de andere kant kan men ook zo intensief met het besturen 
van de auto bezig zijn dat men te heftig reageert op een tegenligger en zo door 
een ruk aan het stuur in de berm belandt. Het lijkt daarmee mogelijk dat denken 
en doen zo strak aan elkaar gekoppeld zijn dat beiden dreigen vast te lopen.

De psychologische term voor een ontkoppeling tussen denken en doen is 'dissocia
tie' en bij een te strakke koppeling is sprake van 'rigiditeit'. Bij gemengde indruk
ken bestaan er verschillen tussen indrukken die men (van buiten) opdoet en in
drukken die men zich (zelf) vormt. Mensen reageren soms heel heftig op zo'n ver
schil en soms juist heel zwak. Bij consequent zeer zwakke reacties is sprake van 
dissociatie. Bij consequent zeer heftige reacties is sprake van rigiditeit. Gezonde 
mensen leren om steeds een goed midden tussen deze twee uitersten te vinden en 
bewaren. Het lukt dissociatieve mensen echter niet om door gemengde indrukken 
geactiveerd te raken. Dergelijke mensen verbazen zich nergens meer over en rea
geren flegmatiek op zelfs de heftigste gebeurtenissen. Aan de andere kant reage
ren rigide mensen juist heel heftig op gemengde indrukken, ook als het verschil 
tussen waarnemingsindruk en bedoelingsindruk slechts klein is. Ze hebben korte 
lontjes en het lukt hen niet om rustig te reageren als iets anders verloopt dan zij 
verwachten. Naar aanleiding hiervan kan een derde werkingsprincipe voor de ag
gregatiemens als volgt geformuleerd worden.

! Werkingsprincipe 3: ”Het koppelvlak tussen denken en doen kan rigide 
worden als de koppeling te strak/intensief is en kan dissociatief  functio
neren als de koppeling te los/extensief is.

2.7 volgorde van doen

De ontwikkeling van een gedachte is te vergelijken met de vorming van een parel. 
Zoals een enkele willekeurige zandkorrel de oester tot het vormen van een parel 
aanzet, zo zet een denkbeeldige gedachtenkorrel aan tot het vormen van een ge
dachtenparel. Gedachten lijken zich volgens vaste onbewuste patronen rondom 
zo'n gedachtenkorrel te vormen. Denken verloopt kennelijk volgens vaste patro
nen; volgens een vaste volgorde.

Ook projectplannen en aanpakken van adviestrajecten zijn op een bepaalde manier 
gefaseerd. Werk wordt daarin uit elkaar getrokken en achter elkaar in de tijd ge
zet. Daardoor wordt het te verrichten werk overzichtelijk en logisch. Achter al die 
logische fasering gaat echter nauwelijks een natuurlijke ordening schuil. In veel 
gevallen is het arbitrair welke volgorde men hanteert. Bij het maken van een bed 
kun je natuurlijk wel beter eerst een ontwerp maken voordat je de onderdelen be
stelt. Maar bij dat soort volgordes gaat het over dingen. Over volgordes die niet 
anders kunnen omdat de materiële werkelijkheid dat niet toestaat. Maar wie heeft 
er nu bedacht dat zo'n bed er moet komen? En waarom juist zo'n specifiek bed? Bij 
dat soort vragen weet men meestal vaak niet meer te achterhalen 'hoe het nu ei
genlijk ook al weer is gegaan'. 
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Bij kinderen kan men al grote verschillen in volgorde van handelen ontwaren. Dat 
blijkt al uit de manier waarop zo'n baby voor het eerst een rammelaartje vastpakt. 
De ene baby voelt er eerst een beetje aan. Ligt er dan weer even naar te kijken. 
Voelt er dan nog eens aan, duwt er tegen en trekt er nog eens een beetje aan, om 
het daarna pas voor de eerste keer weifelend vast te houden. De andere baby kijkt 
eerst lang en aandachtig naar de rammelaar. Kijkt dan schijnbaar ongeïnteresseerd 
weg, alsof hij het allemaal nog eens goed tot zich door wil laten dringen. Bestu
deert het ding nog eens lang en aandachtig en pakt het dan ineens, pardoes met 
één van z'n handjes vast om het niet meer los te laten. Deze babyprojectjes wijzen 
op  onvermoede verschillen tussen mensen. Sommige mensen komen nooit terug 
op genomen besluiten, anderen voortdurend. Sommigen lijken steeds zoveel mo
gelijk tegelijk te willen doen, anderen smeren activiteiten eindeloos uit. Sommigen 
kunnen bepaalde stappen eindeloos herhalen voordat ze een vervolgstap zetten 
terwijl anderen steeds in één keer klaar zijn.

In al deze verschillende aanpakken kan men echter een patroon ontwaren als men 
de motieven van mensen nader beschouwd. Dan blijkt dat mensen kunnen vinden 
dat iets moet zonder dat men zich ooit afvraagt of men het ook wil. En men kan 
tot iets in staat zijn zonder er toe gedreven te zijn. Men kan iets in detail uitwerken 
zonder een commitment tot het resultaat te voelen. Er kan van alles. Het lijkt al
leen alsof al dit 'kunnen' op een niet-optimaal verloop van het menselijk handelen 
wijst. Wie voortdurend iets moet, zonder zich af te vragen of hij het wel wil of kan, 
die voelt zich opgejaagd. Wie zich ergens toe committeert zonder eerst te onder
zoeken of hij het ook kan, die voelt zich (nodeloos) incompetent. Maar wie zich 
eerst afvraagt “wat wil ik nu eigenlijk”, en vervolgens “wat kan ik op dit vlak”, zal 
zich daarna met meer plezier en vastberadenheid ergens toe verplichten. En daarin 
schuilt een patroon, namelijk dat er een volgorde van handelen bestaat die op een 
optimaler functioneren wijst. Die theoretische optimale volgorde van handelen 
wordt het standaardverloop genoemd. In dit boek wordt daar praktisch vorm aan
gegeven door vijf fasen te onderscheiden. Eerst gaat het er om wat iemand wil. 
Daarna wat hij kan. Vervolgens pas wat hij moet en daarna is aan de orde of hij 
zeker kan stellen dat het hem lukt. En als laatste stap gaat hij pas de details uit
werken. Zo eenvoudig kan men het standaardverloop beschrijven. Een dergelijke 
eenvoud doet vermoeden dat het standaardverloop al honderden keren door ande
ren zal zijn vastgesteld en ook al in evenzovele boeken beschreven zal zijn. Dat is 
echter niet geval. Om die claim kracht bij te zetten worden hieronder een aantal 
voorbeelden van managementtheorieën genoemd waarvan men zou verwachten 
dat het standaardverloop er een rol bij speelt.

Cofey schrijft over leiderschap in wederzijdse afhankelijkheid16. Bij Cofey komt het 
er in grove streken op neer dat men om persoonlijk te groeien eerst zijn afhanke
lijkheid moet afschudden om naar onafhankelijkheid te kunnen groeien. Daarbij 
moet men een drietal afhankelijkheidsbevorderende gewoonten afleren en deze 
vervangen door de eigenschappen pro-activiteit (in plaats van reactiviteit), het 
einddoel voor ogen houden (in plaats van steeds achterom kijken) en prioriteiten 
stellen (in plaats van willekeurig dingen af te handelen). Vanuit onafhankelijkheid 

16 S. Cofey, The Seven Habits of Highly Effective People (1989, 2004) (ISBN 0-671-70863-5).
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ontstaat het bewustzijn en de persoonlijke kracht, vanwaaruit men nieuwe, meer 
betekenisvolle relaties met anderen aan kan gaan. Daarvoor moet men dan wel 
vanuit die onafhankelijkheid doorgroeien naar wat Cofey 'wederzijdse afhankelijk
heid' noemt. Men gaat dus niet terug naar de oude afhankelijkheid, maar naar een 
nieuwe afhankelijkheid die wederzijds is. Daarvoor moet men dan aanleren om te 
denken in termen van win – win, eerst anderen te begrijpen alvorens zelf begre
pen te worden en men moet werken aan synergie. En als klap op de vuurpijl wil 
Cofey zijn medemens wakker houden met zijn slogan 'hou de zaag scherp'. Want 
al die verworven eigenschappen kunnen zo maar weer teloor gaan als men indut 
en niet aan zichzelf blijft schaven. Het lijkt nu voor de hand te liggen dat iemand in 
een toestand van wederzijdse afhankelijkheid een heel andere volgorde van han
delen zou kennen dan voorheen. Wellicht onderscheidt zo iemand meer stappen? 
Of juist minder? Cofey maakt hier echter geen enkele melding van. Hij lijkt daaren
tegen aan te geven dat gerijpte personen vanuit een ander blikveld handelen; van
uit een andere houding, en niet zozeer een andere volgorde van handelen hante
ren!

Talloze adviseurs begonnen vanaf het jaar 2000, met het boek van Richard Chang 
in de hand, te promoten dat je moest 'werken vanuit je hart'17. Daar wordt er over 
gesproken hoe men met zijn eigen energiebronnen in contact kan komen. Het heet 
daar ook dat je vanuit het 'moeten', terug moest naar het 'willen'. Op het eerste 
gezicht lijkt dat aan te sluiten bij de gedachte van het standaardverloop. Bij nader 
inzien blijkt echter dat het bij Chang, net als bij Covey, eerder gaat om het vinden 
van een nieuwe houding. Om een nieuwe set aan competenties. Om meer effectie
ve overtuigingen en een andere invalshoek vanwaaruit men de wereld bekijkt. Een 
beproefde en gangbare aanpak bij dit type management gereedschappen! De 'ont
dekking' van het standaardverloop lijkt bij deze managementtheorieën eerder uit 
de pas te lopen dan er aansluiting bij te vinden. 

Ondertussen worden bij zeer veel projecten en adviestrajecten de eerste twee fa
sen uit het standaardverloop, namelijk het willen en het kunnen, gewoonweg over
geslagen. En juist de trajecten waarbij dat gebeurt lopen vaak uit op een misluk
king. Een adviseur staat dan bijvoorbeeld met stickers klaar, waarop workshop
deelnemers de oplossingen moeten schrijven waar ze voorstander van zijn. Die 
stickers worden vervolgens op een groot bruin papier aan de muur geordend. En 
dan schrijven de deelnemers maar wat op en men plakt de stickers uit plichtsbesef 
op het bruine papier om daarna weer over te gaan tot de orde van de dag. Het 
verslag van zo'n meeting belandt vervolgens ergens in de la. De adviseur was in dit 
geval bezig met het moeten, terwijl de deelnemers daar nog helemaal niet aan toe 
waren. Die wilden er nog eerst achter komen wat ze wilden. En als klap op de 
vuurpijl blijkt dan dat de adviseur in kwestie zelf naar trainingen is geweest waarin 
hij in contact is gekomen met zijn eigen passies en dat hij van Cofey heeft geleerd 
hoe je in wederzijdse afhankelijkheid met je klant je werk moet doen.

Wellicht dat u uit uw eigen praktijk talloze voorbeelden naar voren kunt halen 
waarin het standaardverloop niet gevolgd is. Probeert u er eens enkele voor de 

17 Richard Chang, The Passion Plan - A Step-by-Step Guide to Discovering, Developing, and Living 
Your Passion. Published by Jossey-Bass: A Wiley Company
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geest te halen en vraagt u zich eens af of het praktijkvoorbeeld soepeler was ver
lopen indien u het standaardverloop had toegepast. U zult zich er des te meer over 
verbazen waarom het standaardverloop zo'n onbekend fenomeen is! Samenvat
tend ziet het standaardverloop er als volgt uit:

fase mijn begrippen / mijn vraag mijn bedoelingen

willen wat wil ik? iets verkrijgen, bereiken, betekenen

kunnen kan ik mijn bijdrage leveren? vieren wat ik kan, leren wat ik niet kan

moeten kan ik het waar maken? verkrijgen van voordelen
(status, zekerheid, winst, gemak)

zekeren hoe zorg ik dat er niets mis gaat? controle en overzicht verkrijgen

uitwerken zie ik voor me wat ik moet doen? resultaten neerzetten

Het standaardverloop kan als een gedragspatroon van een individu worden opge
vat, en daarmee als een vierde werkingsprincipes. Voorgesteld wordt om daarbij 
een spectrum te hanteren waar het individu aan de ene kant helemaal geen onder
scheid kan maken tussen de verschillende fasen van het standaardverloop, terwijl 
iemand aan de andere kant van het spectrum een veel te grote nuance en verfij
ning in het standaardverloop aanbrengt. 

Het eerstgenoemde extreme uiteinde wordt gevormd door de narcist. De narcist 
wil bewonderd worden en is jaloers op iedereen die aandacht van hem wegtrekt. 
Hij is snel gekrenkt door soms futiele aanleidingen en kan daarover jaren later nog 
rancuneus blijken. Dergelijke karaktertrekken worden al snel met emotionele aan
doeningen in verband gebracht. Met behulp van het standaardverloop kan narcis
me echter ook anders verklaard worden, namelijk als een cognitieve stoornis; als 
een weeffout in het denken. Stel dat de narcist er eenvoudigweg niet in slaagt om 
onderscheid te maken tussen verschillende fasen van het standaardverloop. Dat hij 
niet weet wanneer hij iets 'wil', 'kan' of 'moet'. En stel dat zijn emotionele verwar
ring niet de oorzaak van deze denkfout is maar juist het gevolg. Dat men 'willen' 
en 'moeten' met elkaar verwisseld. Alice Miller schrijft over mensen met narcisti
sche gedragskenmerken die niet weten of ze honger hebben omdat het nog geen 
tijd is om te eten18. Wat ze wilden werd gedicteerd door wat ze moesten. Zo ie
mand denkt dat hij iets wil, terwijl hij zich er in feite toe gedwongen voelt.
   Een voorbeeld. Sommige individuen vatten kritiek van anderen altijd heel per
soonlijk op. Zo iemand moet men maar beter niet vertellen dat de brief die hij 
heeft opgesteld niet goed leesbaar is, want dan kan men een lading beschuldigin
gen terug verwachten. Bijvoorbeeld dat u wel jaloers op zijn schrijfstijl zult zijn, of 
dat u er altijd al op uit was om hem af te vallen. En wie zich tegen zo'n aanval pro
beert te verdedigen maakt het alleen maar erger omdat zo'n verdediging als een 
extra aanval wordt opgevat. Constructief bedoelde terugkoppeling kan zo binnen 
enkele minuten tot een enorme ruzie escaleren. Voor zijn omgeving staat zo ie

18 Alice Miller (1979), Das Drama es begabten Kindes und die Suche nach dem Wahren Selbst. Ned
vert. (1981): Het drama van het begaafde kind – Een studie over het narcisme, Het 
Wereldvenster/Unieboek, Houten. Vertaling: Tinke Davids. ISBN 9029397306.
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mand vaak bekend als een ruziezoeker terwijl hij zichzelf wellicht juist heel vrede
lievend vindt. En hij kan zich eindeloos afvragen waarom anderen altijd zo onrecht
vaardig over hem oordelen. Stel nu dat de persoon uit dit voorbeeld er gewoon 
niet in slaagt om de volgorde van zijn handelen op de juiste wijze te interpreteren. 
Dat hij zijn eigen persoonlijke aanvallen als verdediging interpreteert en de verde
diging van anderen, die enkel hun eigen gedrag probeerden uit te leggen, als aan
vallen. De gebruikelijke uitleg voor zulk gedrag is dat zo iemand een kwetsbaar 
ego heeft, onzeker is en daardoor kritiek op zijn gedrag als kritiek op hem als per
soon ziet. En onzekerheid leidt tot angst en die angst roept weer agressie op, en 
die agressie leidt weer tot een aanval, etc.. Met behulp van het standaardverloop 
kan men dit gedrag echter ook zo interpreteren, dat deze persoon gewoon geen 
onderscheid kon maken tussen wat hij kan en wat hij wil, tussen wat hij moet en 
waar hij zekerheid over zoekt. Als al deze dingen bij hem zelf zo'n kluwen zijn, dan 
interpreteert hij kritiek van anderen al snel als verdachtmakingen, als twijfel aan 
de oprechtheid van zijn motieven en als twijfel aan zijn competenties. Terwijl hij, 
als iemand er inderdaad op uit is om zijn bedoelingen verdacht te maken, hij dat 
paradoxaal genoeg waarschijnlijk niet eens in de gaten heeft, omdat zoiets dan 
achter zijn rug om gebeurd. En hij kan zich de volgorde van stappen in een ge
sprek wellicht ook helemaal niet herinneren. Of iemand eerst hem aanviel of an
dersom is al net zo'n onontwarbare kluwen geworden. Al deze narcistische ge
dragskenmerken lijken perfect verklaarbaar, door te veronderstellen dat een nar
cist geen onderscheid kan maken tussen de verschillende fasen uit het standaard
verloop. Hij ziet het uitwerken van operationele details aan voor het expliciteren 
van zijn eigen wil en hij verwart de ontdekking van zijn eigen leerbehoefte met het 
vaststellen van hetgeen hem te doen staat, etc..

Aan het andere uiteinde van het spectrum staat de afhankelijke persoonlijkheid. Zo 
iemand zoekt geen bewondering, zoals de narcist, maar bevestiging. Zo iemand is 
voortdurend op zoek naar goedkeuring door anderen en komt zelf steeds niet tot 
besluiten. En als anderen dan de leiding nemen, kan de afhankelijke persoon juist 
heel angstig worden, zichzelf tekort voelen schieten en zich schuldig voelen. Ook 
voor zulke gedragskenmerken liggen emotionele aandoeningen als verklarings
grond voor de hand. Maar ook hier kan het standaardverloop een andere verkla
ring geven. Want stel nu dat de afhankelijke persoon een te groot onderscheid 
aanbrengt in het verloop van zijn handelen. Wellicht kent u ook mensen die ver
schillende manieren van willen onderscheiden. Iets dat ze voor zichzelf willen, iets 
dat ze uit zichzelf willen, iets dat ze voor een ander willen, iets dat ze om een an
der willen, enzovoorts. Deze mensen kunnen ook langdurig en met grote ernst 
over dergelijke nuanceverschillen praten. Een dergelijke grote hoeveelheid nuance 
en te zetten stappen kan echter tot verlies van overzicht leiden. Wie met een der
gelijke twijfelachtige zegen is uitgerust is voortdurend bezig met het plannen van 
toekomstige handelingen. Geen enkel detail kan aan improvisatie overgelaten wor
den. Alles moet uitgedetailleerd en van te voren gepland worden. En er zijn dan 
ook steeds zoveel tussenstappen dat het leven uit een oneindige trein van minia
tuurgebeurtenissen opgebouwd lijkt te zijn. Eerst de sleutels pakken en dan pas de 
portemonnee, omdat het handig is om de sleutels eerst in de zak van je jas te 
doen, en dan pas de portemonnee, anders sta je zo dadelijk bij de bakker eerst 
met je sleutels te hannesen voordat je je portemonnee te pakken hebt; dat soort 
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dingen. 
   Een voorbeeld. Een perfectionistische projectleider is in de vierde fase (zekeren) 
van een stadsontwikkelingsproject aangeland. Hij schaaft zijn projectplan in diver
se schrijfrondes net zolang bij tot het ding perfect is. Hij wordt daar door zijn lei
dinggevende ook uitgebreid voor gecomplimenteerd, voor zo'n mooi plan! Onder
tussen schiet hij echter aan zijn doel voorbij omdat hij de concrete uitwerking van 
zijn plannen met al die schrijverij alleen maar vertraagt, terwijl geen van de part
ners op een dergelijk genuanceerd plan zit te wachten. Die vinden dat er in het 
project toch nog van alles zou kunnen schuiven. Het perfectionisme van de pro
jectleider wordt door hen dan ook eerder als starheid ervaren. Gangbare en popu
laire verklaringen zijn in zo'n geval, dat de projectleider door onzekerheid de nei
ging heeft om alles heel precies te regelen. Wellicht snijdt echter ook hier een cog
nitieve verklaring meer hout, namelijk dat deze projectleider gewoonweg veel te 
genuanceerd is in zijn volgorde van handelen. Dat hij te veel fasen van handelen 
onderscheidt in het uitwerken van een controlestructuur waarmee men het project 
op koers kan houden.

Deze afwegingen zijn aanleiding om het vierde werkingsprincipe als volgt te be
schrijven:

! Werkingsprincipe 4: Het verloop van handelen kan narcistisch zijn als 
het te ongenuanceerd is en in te weinig fasen is uitgedetailleerd; het kan 
afhankelijk zijn als het te genuanceerd is en te ver is uitgedetailleerd. Het 
optimale midden tussen deze twee extremen wordt het standaardverloop 
genoemd (waarvan de indeling in vijf fasen, zoals in dit hoofdstuk gepre
senteerd, een praktische uitwerking is).
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2.8 samenvatting hoofdstuk 2

In dit deel zijn vier werkingsprincipes ingevoerd. Samen met het AAI-model be
schrijven zij het gedrag van individuen op hoofdlijnen. Met het opsommen van de 
vier werkingsprincipes is mogelijk een carnavaleske optocht van psychische ziekten 
ontstaan. Hopelijk laat u zich daar als lezer niet door afschrikken, want bij onder
werpen als deze is het van belang om zaken scherp te benoemen en het lijkt geen 
goede zaak om die scherpte al bij voorbaat in te wisselen voor een breder lezers
publiek. Bovendien is het op zijn minst verrassend te noemen dat de acht genoem
de psychologische aandoeningen het landschap van persoonlijkheidsstoornissen 
dat men tegenwoordig in de psychologische handboeken aantreft redelijk goed af
dekken. Dat is een teken dat de theorie van de aggregatiemens degelijk in elkaar 
steekt. Temeer daar de persoonlijkheidsstoornissen ook nog eens met elkaar in 
een zinvol overkoepelend verband gebracht worden, dat in psychologische hand
boeken toch veelal ontbreekt. Desalniettemin is tegemoetgekomen aan eventuele 
zorgen over de impact van deze beladen psychologische termen. Daartoe zijn in 
het onderstaande overzicht naast de termen uit de psychologie aan de uiteinden 
ook gematigder termen gegeven, die u wat meer naar het midden kunt vinden.

Wellicht wilt u, voordat u naar het volgende hoofdstuk gaat, eerst nagaan hoe het 
precies bij u zelf zit. Aan welke kant van het midden zit u per werkingsprincipe? 
Bent u zich daar in het dagelijks leven van bewust? En hoe gaat u daar dan mee 
om?
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Figuur 3: Vier werkingsprincipes voor het individu
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3 de groep

In het voorgaande hoofdstuk heeft u kennisgemaakt met de mens in de aggrega
tietoestand van het individu. In dit hoofdstuk wordt de stap gezet waar het alle
maal om was begonnen in dit boek, namelijk te verkennen wat er gebeurt als zo'n 
individu naar de aggregatietoestand van de groep overgaat. In de navolgende pa
ragraaf wordt daartoe eerst het begrip 'groep' nader besproken. Vervolgens wordt 
een model van de aggregatiemens als groep opgevoerd en in de daaropvolgende 
paragrafen wordt in meer detail op de werking van dat model ingegaan. Daarbij 
worden, op een vergelijkbare wijze als bij het individu gebeurd is, vier werkings
principes voor groepen afgeleid. In de loop van dit hoofdstuk zal blijken dat er een 
grote overeenkomst is tussen het gedrag van groepen en individuen. De uitdaging 
bij het lezen van dit hoofdstuk zit er dan ook in, naast de vele overeenkomsten ook 
de verschillen te herkennen.

3.1 definitie en model van een groep

Het begrip 'groep' is bij de aggregatiemens een erg ruim begrip:

een verzameling individuen met een gezamenlijke opgave is een groep

Onder een 'opgave' kan men het oplossen van een probleem verstaan of het aan
gaan van een gezamenlijke uitdaging. In de sociologie wordt onderscheid gemaakt 
tussen 'gedrag' en 'sociaal gedrag' (o.a. door Max Weber19). Vanwege de ruime de
finitie van het begrip 'groep' krijgt dit onderscheid bij de aggregatiemens een an
dere betekenis. Groepsgedrag is bij de aggregatiemens namelijk niet per definitie 
sociaal. Het gaat er niet om of de individuen zich binnen de groep sociaal gedra
gen, maar of de groep zich naar haar omgeving toe sociaal gedraagt. Het gedrag 
van een groep bergbeklimmers naar elkaar toe mag dan sociaal zijn, het beklim
men van een berg is dat niet. In het algemeen kan men een verzameling mensen 
als groep afbakenen zodra er geen interactie met andere (groepen) mensen is.

Volgens de aggregatiemens is er geen samenwerken 'met anderen', alleen 'met de 
onzen'. Het onderscheid wij/zij gaat bij samenwerking verloren. Meerdere groepen 
die samenwerken vormen tezamen één groep. Dat wil niet zeggen dat de oude 
groepen daarmee worden opgeheven, maar voor een bepaalde gezamenlijke op
gave vormen ze volgens de aggregatiemens één groep. Overeenkomstig deze ma
nier van groepsafbakening bestaat de samenleving uit evenzovele elkaar overlap
pende groepen als dat er opgaven zijn. En al deze groepen kennen een eigen in
tensiteit van samenwerken. Hoe ijl of fragiel een groep echter ook mag zijn, voor 
de aggregatiemens blijft het een groep! En dat is nu juist waar het bij de aggrega
tiemens om begonnen was. Want voor kleine, hechte groepen zoals een manage
ment team bestaan voldoende theorieën, instrumenten, methoden en werkwijzen. 
Het zijn juist die ijlere en minder grijpbare groepen, de groepen die grenzen van 

19 Max Weber, 1896, Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur, in: Die Wahrheit, Bd. 3, 
H. 63, Fr. Frommanns Verlag, Stuttgart 1896, S. 57–77, GASW 289–311
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organisatie en sector overstijgen, die een dergelijk houvast ontberen. Juist voor 
dergelijke groepen biedt de aggregatiemens een systematisch afwegingskader.

De gebruikelijke manier om een groep te modelleren is dat men individuele men
sen met elkaar in een wisselwerking plaatst. Dat leidt tot de ontdekking van inte
ressante microstructuren in de verhoudingen tussen individuele mensen. Dat is 
handig, want dan kun je ontdekken, zoals Thijs Homan doet, dat je innovatieve im
pulsen krijgt door bepaalde subgroepen met elkaar in contact te brengen20. De ag
gregatiemens heeft echter een meer overkoepelend begrippenkader nodig en dient 
daarom een andere weg te bewandelen. Die andere weg wordt verkregen door te 
speculeren dat een groep uit dezelfde onderdelen bestaat als een individu. We 
hoeven dan niet het AAI-model van Figuur 1 (zie pagina 10) zelf te vermenigvuldi
gen om meerdere individuen te representeren, maar we vermenigvuldigen de on
derdelen (de gedragsresultaten) van het model. Zo ontstaat de volgende figuur:

Figuur 4: Meerdere individuen

In dit plaatje worden de gedragsresultaten als verzamelingen opgevat. Een groep 
mensen bestaat zo uit een verzameling waarnemingen, een verzameling indruk
ken, een verzameling bedoelingen, een verzameling begrippen, etc. Binnen elke 
verzameling is sprake van onderlinge beïnvloeding en versterking. De bedoelingen 

20 Thijs Homan, 2005. Organisatiedynamica : theorie en praktijk van organisatieverandering. Den 
Haag : Academic Service.
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van de ene mens beïnvloeden en versterken die van een ander. Door in een groep 
indrukken met elkaar te delen worden bepaalde indrukken versterkt. Evenzogoed 
zal iemand die zijn eigen begrippen met anderen bespreekt weer tot andere, aan
vullende begrippen komen. Het resultaat van de wederzijdse beïnvloeding binnen 
zo'n verzameling wordt een 'aggregatie' genoemd. In de onderstaande figuur wor
den zowel de geaggregeerde gedragsresultaten (de bolletjeszwermen van figuur 4) 
als het geaggregeerde gedrag (de tussenliggende procespijlen) benoemd.

Figuur 5: Aggregatiemens Als Groep (AAG model)

De verzamelde gedragsresultaten (de bolletjeswolken uit figuur 4) aggregeren hier 
tot groepsresultaten (de bolletjes in figuur 5). Indrukken aggregeren zo tot over
tuigingen. Begrippen aggregeren tot kennis en bedoelingen aggregeren tot een 
methode. In de doe-cirkel aggregeren waarnemingen tot informatie en handelin
gen tot een activiteit. 

Het verzamelde gedrag (de procespijlen uit figuur 4) aggregeert tot groepsgedrag 
(de procespijlen uit figuur 5). Indrukvorming aggregeert zo tot overtuigd geraken,  
begripsvorming aggregeert tot kennisvorming en bedoelen aggregeert tot metho
devorming. En in de doe-cirkel aggregeert indrukken opdoen tot overtuigd worden, 
handelen tot activeren en waarnemen tot informeren.
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Voorbeeld: “De Bonnies” komen in een jamsessie bijeen om samen geïmproviseer
de muziek te maken. Ze informeren zich over de omstandigheden waarin zij zullen 
spelen, zoals de omvang van het publiek, de sfeer, de akoestische condities, etc. 
Door de indrukken hierover met elkaar uit te wisselen, worden de Bonnies er van 
overtuigd dat zij een stevige prestatie neer moeten zetten om het publiek voldoen
de te kunnen boeien. Daarom gaan ze niet meteen over tot actie, maar gaan ze 
eerst na welke muzieknummers geschikt zouden zijn voor zo'n entourage. Ze doen 
daarmee aan kennisvorming. Als ze daar uit zijn, kiezen ze een tempo, maken ze 
een selectie uit toonsoorten en selecteren ze de muziekinstrumenten. De Bonnies 
ontwikkelen zo een methode. Door al vast een paar passages door te nemen raken 
ze er van overtuigd dat het een geslaagde avond zal worden en met energie en 
overtuiging beginnen ze daarna aan hun jamsessie. 

Voor het individu Harry zou een bijna identiek verhaal voor een solo-optreden ge
houden kunnen worden. De geaggregeerde groepstermen uit het AAG-model moe
ten dan door de termen uit het AAI-model vervangen worden en de onderlinge af
stemming vervalt omdat Harry er alleen voor staat. Ziedaar de overeenkomsten 
tussen het AAI-model en het AAG-model! De werking is hetzelfde, alleen werkt het 
AAI-model op het niveau van het individu en het AAG-model op het niveau van een 
groep. En daar zit ook gelijk de kracht van beide modellen. Harry leert eerst met 
het AAI-model over zijn eigen gedrag, waarna hij deze lessen met behulp van het 
AAG-model eenvoudig vertaalt naar het gedrag van de groep waar hij deel van uit
maakt. Ter afsluiting van de introductie van het AAG-model volgt hierover een sa
menvattend overzicht met enkele voorbeelden. 

nr. individu groep voorbeelden van groepsresultaten

1 begrip kennis internet, encyclopedie, wetenschappelijk 
tijdschrift

2 bedoeling methode projectmethodiek, ethiek, metriek stelsel, 
kwaliteitshandboek, procesbeschrijving

3 (bedoelings)
indruk

(autonome)
overtuiging

missie, Bijbel, Koran, geloofsbelijdenis, 
nota van uitgangspunten

4 handeling activiteit voetbalwedstrijd, toneelstuk, project(fase), 
kerkdienst, kringgesprek, kaartavond

5 waarneming informatie kranterecensie, wedstrijdanalyse, applaus 
van publiek, rapportage

6 (waarnemings)
indruk

(beïnvloede) 
overtuiging

gewoonten, gebruiken, rituelen

Tabel 1: van individu naar groep
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filosofische verdieping: vergelijking met het atoommodel

De manier waarop denken en doen van een groep in dit hoofdstuk wordt gemodelleerd, 
is te vergelijken met het modelleren van een groep (verschillende soorten) atomen. Men 
kan het gedrag van een groep atomen verklaren door eigenschappen van deze atomen 
te beschrijven en daar vervolgens uit af te leiden hoe die atomen elkaar beïnvloeden. 
Bijvoorbeeld door te beschrijven hoe ze tegen elkaar aan botsen of chemisch met elkaar 
reageren. Een manier van modelleren die overeenkomt met die van het AAG model, is 
dat men eerst een enkel atoom opdeelt in zijn componenten, zoals een kern van proto
nen en neutronen met daaromheen elektronen. Vervolgens beschouwt men de groep 
atomen als opgebouwd uit meervouden van dezelfde onderdelen. Op die manier ont
staat een verzameling elektronen, een verzameling protonen en een verzameling neutro
nen. Het voordeel van een dergelijke manier van theoretiseren is dat er een beter begrip 
van het groepsgedrag van atomen ontstaat. Zo spreekt men er bijvoorbeeld van dat de 
atomen van een metaal bij elkaar wordt gehouden door de druk van een elektronen
wolk. En zo kan men zich middels deze vorm van modelleren een beeld vormen van een 
elektrische stroom, namelijk als een verplaatsing van een groep elektronen ten opzichte 
van een geleider.

filosofische verdieping voor bestuurders: werkingsgebied van het AAG model

In hoofdstuk 2 is bij wijze van filosofische verdieping betoogd dat er van gewone alle
daagse manieren van denken ook systematische versies beschikbaar zijn. Systematische 
vormen van denken zijn nodig als begripsvorming de dagelijkse beslommeringen moet 
overstijgen. Een groep zal daarom meer behoefte aan systematisch denken krijgen, 
naarmate de grootte van de groep toeneemt. Anders gezegd: hoe groter en complexer 
de groep, hoe systematischer het denken van de groep zal moeten verlopen om de 
groep bijeen te kunnen houden. Voor het organiseren van een voetbaltoernooitje in de 
buurt is geen bijzonder systematisch groepsdenken nodig. Desnoods komt men al rom
melend tot het moment van aftrappen. Bij het organiseren van een wereldkampioen
schap ligt dat geheel anders. Daar zullen er methoden bedacht en gebruikt moeten wor
den waarmee de afstemming tussen de groepsleden systematisch kan verlopen. 

Beleidsvorming van overheden kan worden beschouwd als zo'n manier om groepsden
ken te systematiseren. En wel voor groepsgroottes ter grootte van hele samenlevingen. 
Als de theorie van de aggregatiemens enig hout wil snijden, dan zou die dus een accura
te beschrijving van deze beleidsvorming moeten geven. Onderstaand vergelijkend over
zicht laat zien dat dat het geval is.

aggregatiemens beleidscyclus
overtuigd worden agendavorming
kennisontwikkeling beleidsonderzoek
methode ontwikkeling beleidsvorming
overtuigd raken beleidstoepassing (m.b.v. Instrumenten)
informeren beleidscontrole

Tabel 2 : Groepsdenken en -doen versus beleidscyclus
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Dit overzicht laat zien dat de beleidscyclus als een specifieke, namelijk systematische 
vorm van groepsdenken gezien kan worden. Hieronder worden twee onderdelen van de 
cyclus verder uitgediept in de wijze waarop deze het groepsdenken systematiseren. De 
overige drie onderdelen worden graag aan de voorstelling van de lezer zelf overgelaten.

Beleidsonderzoek als systematische kennisvorming. Een bureau dat onderzoek 
verricht naar de mogelijke reactie van diverse bevolkingsgroepen op de marktintroductie 
van nieuwe mobiele communicatiemiddelen, verricht systematische kennisvorming door 
de indrukken die bij deze bevolkingsgroepen leven te achterhalen. De onderzoeksmetho
de systematiseert deze kennisvorming. De algemene betekenis van beleidsonderzoek is 
om te komen tot (een) kennis(structuur) op grond waarvan de ontwikkeling van nieuwe 
methoden mogelijk wordt gemaakt. Bijvoorbeeld doordat die kennis een voorspellende 
waarde heeft of een betere weergave van de (fysiek/sociale) werkelijkheid geeft.

Beleidstoepassing als systematische manier van overtuigd raken. Toepassing 
van beleid is bedoeld om maatschappelijke effecten te sorteren. Iemand die sociaal be
leid maakt, kan bijvoorbeeld beogen dat bij het bouwen van woonwijken in het vervolg 
steeds voldoende rekening wordt gehouden met de minder draagkrachtigen in de sa
menleving. Middels een subsidieregeling wordt zo bijvoorbeeld een bonus verstrekt op 
de bouw van sociale woningen. Subsidie wordt zo gebruikt als een systematiek om de 
samenleving te overtuigen van de noodzaak tot het bouwen van meer sociale woningen.

Beleidsvorming is dus een manier om groepsdenken te systematiseren op de schaal
grootte van een (deel van de) samenleving. Een groepje kleuters dat in de zandbak een 
spelletje speelt, hanteert net zo goed een manier van groepsdenken als internationale 
ondernemingen dat doen die tot een gezamenlijke standaard voor een nieuwe technolo
gie zoals de laserdisc willen komen. Het groepsgedrag blijft verlopen volgens de stappen 
van het AAG model (aggregatiemens als groep). Naarmate de schaalgrootte van het ge
drag echter toeneemt, zal het groepsdenken steeds systematischer moeten verlopen. 

3.2 kennisvorming

Kennisvorming is geaggregeerde begripsvorming. In hoofdstuk 2.2 zijn schizoïde 
en autistische begripsvorming geschetst als twee uitersten van het iteratieve pro
ces begripsvorming. Ook kennisvorming is zo'n iteratief proces. En alhoewel ken
nisvorming onderdeel is van het proces van groepsdenken, moet een groep hande
lend optreden, ofwel iteratie-stappen zetten, om kennis te kunnen vormen. Ergens 
in de loop van dat iteratieve proces neemt een groep dan het besluit dat een 
nieuw stuk kennis definitief aanvaard kan worden. Aan het ene uiteinde van het 
iteratiespectrum komt de groep pas na een eindeloze reeks conditionerende han
delingen tot kennisvorming en aan het andere uiteinde van het spectrum wordt 
een kennisvoorstel zonder enig handelend optreden, volkomen kritiekloos, als ken
nis geaccepteerd. In het eerste uiterste zal de groep slechts een zeer beperkte, zij 
het mogelijk zeer betrouwbare, kennis opbouwen. In het tweede extreem zullen ze 
een uitgebreide kennis ontwikkelen die echter door afwezigheid van toetsing onbe
trouwbaar is en van weinig waarde voor het begrijpen van de omringende werke
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lijkheid. Kennisvorming bij groepen en begripsvorming bij individuen lijkt dus sterk 
op elkaar. Groepen kunnen met andere woorden net als individuen, schizoïde of 
autistisch zijn. Onnodig veel iteratief handelen plaats een groep aan de autistische 
kant van het spectrum. Overdreven weinig iteratief handelen plaatst de groep aan 
de schizoïde kant van het spectrum. 

Voorbeeld van een autistische groep is een uitkeringsinstantie waar het werk zo 
over afdelingen en medewerkers is versnipperd dat er geen sprake meer is van 
een collectief. Een dergelijk zwak collectief kan geen kennis meer vasthouden, 
waardoor een eindeloos herhalen van zetten ontstaat. Een voorbeeld van een schi
zoïde organisatie is het ministerie van onderwijs dat in het onderwijsveld de ene 
structuurwijziging na de ander doorvoert en daarbij ook regelmatig nieuwe onder
wijsmethoden introduceert. Zulk gedrag wijst op een schizoïde kennisvorming inzo
verre het ministerie er steeds snel toe overgaat om ontwikkelingen in de onder
wijskunde als vaststaande kennis aan te nemen (en daar dan nieuw en verstrek
kend beleid op te baseren).

Voor individuen verloopt begripsvorming impliciet. Zij beschikken niet over een ex
pliciete begripvormingsmethode die bijgesteld kan worden. De synapsen van een 
menselijk brein kan men niet zodanig omleiden dat de begripsvorming ineens ge
heel anders gaat werken. Bij de kennisvormingsmethode van een groep ligt dat 
voor een deel anders. Zo'n groepsbrein ligt min of meer open. De synapsen van 
zijn kennisvormingsmethode kunnen omgeleid of aangepast worden. Bij een groep 
is daarom niet alleen het aantal iteratiestappen van belang dat wordt gezet om tot 
kennis te komen, maar ook de systematiek met behulp waarvan deze iteratiestap
pen met elkaar worden vergeleken. Het begrip systematiek wordt veel in de biolo
gie gebruikt. Biosystematiek is de studie naar de verwantschap tussen alle levende 
organismen op aarde. Volgens de aggregatiemens is elke studie van elk individueel 
levend organisme een iteratiestap in de kennisvorming van de biosystematicus. In 
de praktijk moet de systematicus zich natuurlijk beperken. Hij moet vele organis
mes nog even laten rusten om die, welke hij al onderzocht heeft, netjes in te kun
nen delen en te rangschikken. In de praktijk is de mate van systematiek die de 
systematicus toepast dus niet alleen van de complexiteit van zijn indelingsmetho
diek afhankelijk, maar ook van het aantal iteratiestappen dat hij zet, ofwel de on
derzoekspopulatie die hij onderzocht heeft. Deze afwegingen leiden tot de volgen
de formulering van het eerste werkingsprincipe van de aggregatiemens als groep: 

! werkingsprincipe 1 kennisvorming is een iteratief en systematisch 
groepsproces dat schizoïde wordt als er te weinig iteratiestappen gezet 
worden en/of als deze te onsystematisch met elkaar worden vergeleken; 
het groepsproces wordt autistisch als er te veel iteratiestappen worden 
gezet en/of als deze te systematisch met elkaar worden vergeleken.
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filosofische verdieping: vergelijking met het positioneel continuüm van Dick Pels

De socioloog Dick Pels beschrijft een 'positioneel continuüm', waar aan het ene uiteinde 
de wetenschappelijke onderzoeker het summum van systematische kennisvergaring ver
beeldt, terwijl aan het andere uiteinde de Haagse politicus op een oppervlakkige manier 
met kennis omgaat21. Men kan dan voor 'oppervlakkig' ook 'onsystematisch' lezen. Tus
sen die twee uitersten bevinden zich andere partijen uit de samenleving die, in allerlei 
gradaties, meer of minder systematisch met kennis omgaan. Een dergelijk continuüm 
geeft aan een ieder een vaste plek. Bij de aggregatiemens krijgen specifieke groepen 
echter geen vaste plek tussen schizoïde en autistisch. Die plek is steeds afhankelijk van 
het specifieke doel dat zij nastreven. Bij grote belangen hoort een degelijke kennisvor
ming en zal men niet snel van autisme spreken. Bij geringe belangen hoort een meer fri
vole kennisvorming en men zal dan niet snel van schizoïde kennisvorming spreken.

filosofische verdieping: kentheorie

De kentheorie houdt zich bezig met de vraag of kennisvorming wel mogelijk is. En zo ja, 
hoe dan. De uitdaging van de kentheorie is te begrijpen hoe kennisvorming in zijn werk 
gaat, zodat beoordeeld kan worden welke (soorten) kennis wel en welke niet betrouw
baar is. Groepen gebruiken bij de beoordeling van hun kennisvorming steeds juist die 
kennis die ze tot dan toe zelf hebben opgebouwd. En daar zit het probleem. Ze gebrui
ken de kennis die ze willen beoordelen om een beoordelingsmethode voor hun eigen 
kennis te maken. Ze draaien dus per definitie in een cirkeltje rond. Het is alsof je steeds 
in je eigen staart bijt. Alsof je in de spiegel steeds naar je eigen achterkant staat te kij
ken.  

In termen van de aggregatiemens heet dit: “sommige methoden worden gebruikt om 
kennisvorming te systematiseren; de zo ontwikkelde kennis vormt weer de basis voor 
het ontwikkelen van methoden, waarmee kennisvorming wordt gesystematiseerd”. Het is 
dus alsof je altijd een stap te laat komt. De kennisvorming verloopt altijd anders dan je 
op grond van de inmiddels ontwikkelde kennis optimaal acht!

Elke filosoof van naam neemt een kentheoretische positie in. De één vindt dat kennis
vorming helemaal niet mogelijk is. De ander vindt juist dat het heel eenvoudig is. De één 
vindt dat hij intuïtief onderscheid kan maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare 
kennis. Weer een ander vindt dat kennisvorming helemaal niet nodig is omdat alle ken
nis al in hem aanwezig is en hij die kennis dus alleen maar in zichzelf behoeft te vinden 
of te herontdekken. De positie van de aggregatiemens in deze discussie is dat kennisvor
ming wel degelijk mogelijk is, maar dat er een aantal forse valkuilen zijn die men in de 
gaten dient te houden. De belangrijkste daarvan is, te voorkomen dat de denkcyclus in 
zichzelf besloten raakt door een ondeugdelijke (niet methodische) koppeling met de doe-
cyclus. Er moet sprake zijn van 'empirie', ofwel dat er een systematische interactie met 
de werkelijkheid plaats moet vinden om kennisvorming mogelijk te maken.

21 Pels, D. (2003) Unhastening Science. Autonomy and Reflexivity in the Social Theory of Knowledge
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3.3 methodevorming

Methodevorming is een 'geaggregeerd bedoelen' en een methode is een 'aggre
gaat van bedoelingen'. In hoofdstuk 2 is een indeling van het menselijk geheugen 
in vier begripssoorten voorgesteld, namelijk in dingen, gebeurtenissen, concepten 
en mensen. In paragraaf 2.3.1 van hoofdstuk 2 is een verband gelegd tussen deze 
vier begripssoorten en de aandachtsgebieden in het model van Quinn en Rohr
baugh. En op grond daarvan kunnen voorkeurstijlen van individuen worden onder
scheiden en kan onderzocht worden wat de gevolgen zijn van een te dominante 
voorkeursstijl of van de afwezigheid van een voorkeursstijl. In deze paragraaf 
wordt onderzocht of een dergelijk patroon ook in het gedrag van groepen te vin
den is. Daartoe wordt eerst kennis in domeinen ingedeeld, op een vergelijkbare 
manier als ook begrippen in begripssoorten zijn opgedeeld:

aandachts-
gebied

begrips
soort

kennis-
domein 

voorbeelden van kennisdis
ciplines per kennisdomein

middelen ding waarmee techniek, ambacht, economie, 
boekhouden, ICT 

processen gebeurtenis hoe natuurkunde, scheikunde, 
warmteleer (Bèta)

doelen concept wat kunsten, bestuurskunde, be
drijfskunde (Gamma)

mensen sociaal wie taalkunde, psychologie, sociolo
gie, volkenkunde (Alfa)

Tabel 3 : Van begripssoorten naar kennisdomeinen

De kennisdomeinen worden om pragmatische redenen met de eenvoudige termen 
Waarmee, Hoe, Wat en Wie aangeduid. Deze termen zijn namelijk zeer handig bij 
het definiëren van praktijkinstrumenten.

3.3.1 evenwicht tussen kennisdomeinen

Men kan makkelijk verdwalen in een encyclopedie. Wie alle dwarsverbanden en 
verwijzingen volgt kan bij een willekeurig artikel beginnen en raakt door alle kruis
verbanden niet eerder uitgelezen dan dat hij de hele encyclopedie tot zich heeft 
genomen. Toch heeft een enkel artikel ook zonder al die verbanden een betekenis 
en kunnen nieuwe betekenissen ontstaan door nieuwe verbanden te leggen. Een 
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bestuurder die kennis heeft van ruimtelijke ontwikkeling kan gedachten uitwisselen 
met een collega-bestuurder die verstand heeft van sociale ontwikkeling. Samen 
kunnen ze wellicht een oplossing bedenken voor het ontwikkelen van een veilige 
woonwijk. Het combineren van kennis is dus een belangrijke voorwaarde voor het 
ontwikkelen van methoden. Een specifieke vorm van het combineren van kennis is 
het combineren van de vier kennisdomeinen. Zo ontstaan namelijk methoden! 

Op eenzelfde manier als een begrippenapparaat het voor een individu mogelijk 
maakt om bedoelingen te vormen, maakt kennis het voor een groep mogelijk om 
methoden te ontwikkelen. Een groep die niet over kennis beschikt, zal geen me
thodieken ontwikkelen en zal daardoor stuurloos blijven. Een groep die over uitge
breide, gedetailleerde en goed toegankelijke kennis beschikt, is in staat geavan
ceerde methoden te ontwikkelen die het gedrag van de groep in een bepaalde 
richting kunnen sturen. Evenals bij bedoelingen een juist evenwicht tussen vier 
aandachtsgebieden van belang is, is bij methoden een juist evenwicht tussen de 
vier kennisdomeinen van belang. Een gelukkige omstandigheid die ook al in een 
voorgaande paragraaf is opgemerkt, is dat de synapsen van het groepsbrein open 
liggen. Men kan daardoor explicieter beschrijven hoe methode-ontwikkeling in zijn 
werk gaat, en specifiek hoe daarbij de vier kennisdomeinen gecombineerd worden.

Een voorbeeld: Een gezelschap besluit op reis te gaan. Er worden verschillende 
voorstellen gedaan die men als volgt in vier kennisdomeinen kan beschrijven:

Hoe (processen)

vliegen, treinreis, met de auto

Wie (mensen)

Jan, Piet, Geert, Anna, Frieda, Rita

Wat (doelen)

tropische vakantie, doevakantie, 
cultureel avontuur

Waarmee (middelen)

beperkte budgetten en reismiddelen.

Tabel 4 : schema van afweging 

Men kan er ook over spreken dat deze vier kennisdomeinen elkaar onderling beïn
vloeden. Dat wil zeggen dat het reisgezelschap uit het voorbeeld, de samenstelling 
van hun groep (=wie) moeten afstemmen op hun doelstelling (=wat). Ze kunnen 
echter de doelstelling (=wat) ook aanpassen en zo een andere samenstelling van 
hun groep (=wie) mogelijk maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat Rita en Geert af
haken als de rest voor een culturele vakantie kiest. Maar als het gezelschap voor 
een tropische vakantie kiest (=wat), dan ligt het reizen per auto (=hoe) als ver
voermodus niet voor de hand. Hieraan kan men zien dat het geen makkelijke op
gave is om een consistente methode te ontwikkelen. Vier kennisdomeinen op el
kaar afstemmen is een stevige puzzel, waarvan de stukjes ook nog eens keer op 
keer veranderen, tijdens het leggen van de puzzel. Uit deze wederzijdse beïnvloe
ding blijkt het speciale karakter van het combineren van kennisdomeinen.

Voor het gemak wordt zo'n wederzijdse beïnvloeding in het verdere verloop van dit 
boek met het woord afweging aangeduid. Afwegingen worden niet alleen gemaakt 
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tussen de kennisdomeinen Wie en Wat, maar tussen elke denkbare combinatie van 
kennisdomeinen. Onderstaand overzicht geeft een compleet overzicht van alle 
denkbare afwegingen A t/m F.

Wat Wie Waarmee Hoe

Wat A B C

Wie D E

Waarmee F

Hoe
Tabel 5 : zes afwegingen

Zes afwegingen tegelijkertijd vormen een complex vraagstuk. Want zodra je afwe
ging A hebt gemaakt, komen de afwegingen B en C weer anders te liggen. Als je 
dan afweging B hebt gemaakt, kun je mogelijk weer terug naar afweging A. En zo 
verder. Voor deze onderlinge verbondenheid wordt ook wel het beeld van het 'bord 
spaghetti' gebruikt. Wie aan één sliert trekt, trekt ook aan de rest. Voordat het 
reisgezelschap het in de gaten heeft, kunnen de onderlinge verhoudingen na en 
paar van die stappen al zo hopeloos ontregeld dat men met ruzie uit elkaar gaat. 
De complexiteit van het afwegingsvraagstuk leidt er op die manier toe dat veel 
nieuwe methoden niet van de grond komen en organisaties na een jaren durende 
reorganisatie soms gewoon weer in de oude stand terugschieten. Het is dus van 
waarde om vereenvoudigingsstrategieën te bedenken waarmee de complexiteit 
van het afstemmingsvraagstuk tot hanteerbare proporties wordt teruggebracht. 

filosofische verdieping: managementtheorieën als vereenvoudigingsstrategieën.

J. Collins formuleert een strategie die er van uit gaat dat je altijd eerst de mensen selec
teert waarmee je iets wilt ondernemen22. Deze strategie maakt de methodevorming al 
vanaf het begin een stuk eenvoudiger. Wie er mee doen staat dus al bij aanvang vast. 

E.M. Goldratt gaat er van uit dat de werkwijzen van groepen mensen altijd zwakke plek
ken kennen, de zogenaamde 'bottle-necks'23. Denk bijvoorbeeld aan een groep marche
rende soldaten waarvan er één slecht ter been is. Goldratt's strategie is steeds zo, dat 
het proces van samenwerken wordt verbeterd door de bottleneck op te lossen, bijvoor
beeld door de soldaat die slecht ter been is, te helpen. Hiermee stelt Goldratt conse
quent het proces (Hoe) centraal. Pas als is vastgesteld welke verbeteringen in dat proces 
aangebracht kunnen worden, zet hij vervolgstappen en worden de andere kennisdomei
nen daarop afgestemd. 

Zowel de oplossing van Collins als die van Goldratt fixeert één van de vier kennisdomei
nen en stelt die als uitgangspunt centraal. Tussen dat domein en de drie anderen gelden 
dan geen afwegingen meer. De beïnvloeding gaat maar één kant op, namelijk van het 
gefixeerde kennisdomein naar de anderen; niet terug! Het aantal afwegingen wordt 

22  J.C. Collins, 2001: Good to Great: Why Some Companies Make the Leap … And Others Don’t 

23 E. M. Goldratt, Jeff Cox. The Goal: A Process of Ongoing Improvement. (1984). North River Press
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daarmee in één klap van zes naar drie terug gebracht. Als vereenvoudigingsstrategieën 
zijn deze theorieën dus zeer geslaagd.

Een ontwikkelmethode die veel voor het ontwikkelen van ICT-applicaties wordt gebruikt, 
is DSDM. Deze methode kent een techniek genaamd “timeboxing”. Timeboxing betekent 
dat het Hoe, Wie en Waarmee allemaal worden gefixeerd en dat alleen nog de aard van 
het op te leveren product (=Wat) wordt gevarieerd. Hiermee wordt de complexiteit van 
het afwegingsvraagstuk nog veel radicaler teruggebracht dan met de theorieën van Gol
dratt en Collins. Geen van de 6 relaties tussen de kennisdomeinen heeft dan nog het ka
rakter van een afweging. Deze omstandigheid maakt dat er vervolgens relatief eenvou
dig en snel op tegenslagen en onverwachte externe bedreigingen gereageerd kan wor
den. In de jaren negentig van de vorige eeuw waren forse budgetoverschrijdingen in de 
ICT sector eerder gemeengoed dan uitzondering, vaak als gevolg van een al te stringent 
vasthouden aan vooraf beschreven productspecificaties. Time-boxing is een radicale ver
eenvoudigingsstrategie die daar een antwoord op formuleert.

3.3.2 depressieve en manische methodevorming.

Zoals een individu een voorkeursstijl van bedoelen ontwikkelt, zo ontwikkelen 
groepen een voorkeursstijl in methodevorming. En zoals een individu zijn aandacht 
desondanks toch evenwichtig over aandachtsgebieden dient te verdelen, zo moe
ten groepen dat doen over kennisdomeinen. En ook voor groepen geldt, dat te 
sterke voorkeuren er toe kunnen leiden dat ze zich eenzijdig ontwikkelen. Een ster
ke voorkeur kan anderzijds echter ook leiden tot passie en dynamiek en daarmee 
juist weer tot een versnelde ontwikkeling. Theorieën als die van Collins en Goldratt 
(zie het voorgaande verdiepingskader) zijn zowel vereenvoudigingsstrategieën als 
leveranciers van dergelijke groepsvoorkeursstijlen. Door zich zo'n theorie eigen te 
maken kan een groep dynamiek en voortgang creëren.

Groepen die hier te ver in doorschieten en een te dominante voorkeursstijl ontwik
kelen, zullen zich eenzijdig ontwikkelen. Het is zaak om ook voldoende aandacht 
voor de andere kennisdomeinen te behouden, zodat deze niet door de voorkeurs
stijl worden ondergesneeuwd, maar zich er juist aan op kunnen trekken. Een voor
keursstijl dient op die manier als een stimulans voor de andere kennisdomeinen en 
als referentiepunt voor de overige manieren van denken en doen van de groep. 
Een afdeling ruimtelijke ontwikkeling van een gemeente is vaak sterk gericht op vi
sievorming (=Wat). Juist het hebben van een dergelijke voorkeursstijl kan ervoor 
zorgen dat men veel opsteekt over welke partijen (=Wie) er bij die ruimtelijke ont
wikkeling betrokken zijn en vanuit welke belangen die partijen handelen. En voor 
een afdeling welzijn van diezelfde gemeente kan een focus op mensen (=Wie) er 
heel goed toe leiden dat er meer inzicht ontstaat in de middelen (=Waarmee) die 
voor die mensen worden aangewend. Deze afdelingen kunnen echter ook te ver 
doorschieten in hun voorkeuren en zich zo eenzijdig ontwikkelen dat er juist ach
terstand in de kennisvorming ontstaat.
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Als een voorkeursstijl niet of nauwelijks aanwezig is dan wordt gesproken van de
pressieve methodevorming. Is de voorkeursstijl daarentegen zo dominant dat het 
de andere stijlen overschaduwt, dan wordt gesproken van manische methodevor
ming. Daarmee wordt de naamgeving overgenomen die ook in het voorgaande 
hoofdstuk bij voorkeurstijlen van bedoelen is gebruikt. In een depressieve toestand 
gedragen groepen zich passief en teruggetrokken en hebben ze last van besluite
loosheid en inertie. Ze merken bijvoorbeeld niet dat de manier waarop de burgers 
aan de balie geholpen worden al tien jaar uit de tijd is en dat burgers iets anders 
verwachten. In een manische toestand lanceert diezelfde groep mogelijk echter 
het ene (veelal eenzijdige) initiatief na het andere, zonder echt te onderzoeken hoe 
de burgers op het voorgaande initiatief reageerden. De ene keer moet de burger 
wel een nummer trekken en een half jaar later niet meer. De ene keer kan hij voor 
een aanvraag zowel bij verschillende balies tegelijk terecht als via het internet en 
een paar maand later kan het alleen nog aan balie zeven. Deze overwegingen lei
den tot de volgende formulering van het tweede werkingsprincipe van de aggrega
tiemens als groep.

! Werkingsprincipe 2: Methodeontwikkeling is een autonoom generatief 
groepsproces dat depressief kan worden bij afwezigheid van een duidelij
ke voorkeursstijl en dat manisch kan worden bij een te dominantie voor
keursstijl.

 

3.4 overtuigd raken

Overtuigingen zijn geaggregeerde indrukken. Ze ontstaan als individuen hun in
drukken met elkaar uitwisselen en elkaar in bepaalde indrukken versterken. Ter
men die dicht bij de betekenis van het begrip overtuiging in de buurt komen, zijn 
'mode', 'cultuur' en 'tijdgeest'. Een overtuiging kan zowel kennisvorming stimuleren 
als tot activiteiten aanzetten en is daarmee een breder begrip dan enkel een vurig 
geloof in een bepaalde zaak of een specifiek doel. Bij de aggregatiemens wordt 
een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten overtuigingen:

a) Beïnvloede overtuiging, die tot stand komt door verwerking van informatie 
uit de omgeving. Er wordt dan gesproken van overtuigd worden. (dorpsbe
woners worden ervan overtuigd, dat hun dorp in een isolement verkeert),

b) Autonome overtuiging, die tot stand komt door toepassing van methoden 
die de groep zelf ontwikkeld heeft. Er wordt dan gesproken over overtuigd 
raken (de dorpelingen willen dat er een weg naar hun dorp loopt), en 

c) gemengde overtuiging, die door beide bronnen tegelijk tot stand komt (de 
dorpelingen stellen zich voor hoe hun dorp straks door een weg zal worden 
ontsloten).
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Overtuigingen kunnen erg instabiel zijn. Neem de zogenaamde 'varkenscyclus', een 
verschijnsel uit het economisch verkeer. Door lage prijzen raken producenten er 
van overtuigd dat het niet de moeite loont om een bepaald product, zeg een deur
mat, te maken. Daardoor ontstaat schaarste en stijgen de prijzen. Door de hoge 
prijzen worden producenten ervan overtuigd dat het juist wel de moeite waard is 
om deurmatten te maken. Daardoor ontstaat dan weer een overschot waardoor de 
prijzen zakken en de cyclus weer van voren af aan begint. Het bestaan van zo'n 
varkenscyclus toont aan, dat een overtuiging als 'vanzelf' kan omslaan, zonder dat 
daar enig groepsdenken aan te pas komt.

In hoofdstuk 2 van dit boek is geconstateerd dat een individu zijn indrukken lang 
genoeg moet vasthouden om begripsvorming mogelijk te maken. Daarbij zijn voor 
de aggregatiemens als individu twee soorten afwijkingen beschreven. Navolgend 
worden deze twee afwijkingen vertaald naar de aggregatiemens als groep:

afwijking 1: instabiele overtuiging / trage kennisvorming. Bij deze 
afwijking verloopt de kennisvorming zodanig traag dat overtuigingen al zijn 
veranderd voordat kennisvorming is afgerond. De overtuiging moet hier als 
het ware steeds opnieuw worden 'opgepept' om mogelijk te maken dat de 
kennisvorming netjes wordt afgerond. Dat oppeppen kan men ook zien als 
een vorm van 'zelf overtuigen'. Rituelen en gebruiken helpen daarbij.
Voorbeeld: Een groothandel wordt door een economische recessie met 
tegenvallende verkoop geconfronteerd. Na enkele weken is het besef dat 
er iets ernstigs aan de hand is echter al zo sterk afgenomen dat de waan 
van de dag weer regeert. Ondertussen is er nog geen consistente overle
vingsstrategie geformuleerd.

afwijking 2: stabiele overtuiging / snelle kennisvorming. Bij deze 
afwijking verloopt de kennisvorming zo snel dat de overtuiging nog steeds 
aanwezig is als de  kennisvorming al is voltooid. Kennisvorming ontstaat 
vanuit een overtuiging. Kennisvorming leidt op zijn beurt, via methode-ont
wikkeling, weer tot de vorming van een (nieuwe) autonome overtuiging, 
en zo verder. Als overtuigingen zeer hardnekkig zijn, dan zullen er daar
door meerdere overtuigingen naast elkaar ontstaan. Dat is net als bij de el
kaar overlappende indrukken van een individu goed te vergelijken met een 
diaprojector die meerdere dia's tegelijk op een scherm projecteert. 
Voorbeeld: Een groothandel kan nog steeds van een economische reces
sie overtuigd zijn, terwijl het economische herstel al lang is ingezet. Zo'n 
groothandel gaat saneren in een tijd dat men zou moeten uitbreiden. Of, 
ingeval overtuigingen naast elkaar ontstaan, kunnen uitbreidingsmaatrege
len naast saneringsmaatregelen voorkomen. Om aan een dergelijk warrig 
handelen te ontsnappen kan de groothandel besluiten om het roer van tijd 
tot tijd eens flink om te gooien. Zeg maar, de boel zo af en toe eens flink 
op te schudden. De nieuwe overtuigingen contrasteren dan meer met de 
oude en zullen de oude eerder doen laten vervagen. Het gevolg hiervan 
kan zijn dat er een permanente reorganisatiecyclus ontstaat. Veel organi
saties hebben daar last van!
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! Aanvulling werkingsprincipe 1: In paragraaf 3.2 is een beeld gegeven 
van schizoïde en autistische kennisvorming van een groep. De voorgaan
de twee afwijkingen vullen dat beeld verder aan. De eerste afwijking ver
sterkt het autistische beeld van repetitief (ritueel) gedrag en armoede in 
de kennisvorming. De tweede afwijking versterkt het schizoïde beeld van 
warrig en inconsistent gedrag, van op zichzelf gericht zijn en van een 
overdaad aan koerswijzigingen.

3.5 'doen' van een groep

De doe-cirkel van het individu is in hoofdstuk 2 toegelicht aan hand van de senso-
motorische cyclus van een pianist. Daarin werd toegelicht hoe de pianist verschil
lende manieren van doen met elkaar dient te combineren. Hij dient bijvoorbeeld 
zowel op de details te letten, als op het melodische verloopt. Hij dient met andere 
woorden zowel aandacht voor dingen als voor gebeurtenissen te hebben. Een be
langrijk verschil met groepen is echter dat er bij groepen niet alleen sprake van 
eensgezindheid en harmonische samenwerking is, zoals bij de vingers van de pia
nist, maar ook van onderlinge concurrentie en een strijd om de middelen. Er is met 
andere woorden niet alleen van coöperatieve samenwerking sprake, maar ook van 
non-coöperatieve samenwerking. In deze paragraaf wordt verkend welke conse
quenties dit onderscheid heeft.

De Amerikaanse wiskundige John Forbes Nash, (uitgebeeld in de film “a beautifull 
mind”) maakt een onderscheid tussen twee soorten spelsituaties, de coöperatieve 
en de non coöperatieve. Bij de non-coöperatieve zijn de spelers in concurrentie 
met elkaar. Het behalen van spelvoordeel kan dan ten koste gaan van het spel
voordeel van andere spelers. In een coöperatief spel is dat niet het geval. Daar valt 
elk spelvoordeel ten gunste aan alle deelnemers. Homogeen samengestelde afde
lingen van organisaties kennen een dergelijke coöperatieve spelsituatie. Zodra ech
ter sprake is van meerdere groepen en/of van toenemende heterogeniteit, dan zul
len er ook non-coöperatieve spelsituaties optreden. Voor deze non-coöperatieve 
spelsituatie introduceert Nash het concept van het 'spel-evenwicht'. Van een spel-
evenwicht is sprake als geen van de spelers zijn spelstrategie kan veranderen zon
der nadeel op te lopen. Een voetbalwedstrijd kan zich zo ontwikkelen dat de ene 
ploeg een aanvallende strategie hanteert en de andere ploeg een verdedigende of 
counterende strategie. Er is dan sprake van spel-evenwicht als de ploeg die van 
strategie verandert, direct spelnadeel oploopt, en dus de kans loopt om de wed
strijd te verliezen. Nash heeft in 1950 op formele wiskundige gronden aangetoond 
dat elk spel minimaal één zo'n evenwichtstoestand (of equilibrium) kent24.

Met dit concept kan economisch handelen van mensen worden verklaard en in ze
kere mate ook voorspeld. Als een groep een toestand van spelevenwicht verlaat, 

24 Nash, JF (1950), "Equilibrium Points in N-person Games", Proceedings of the National Academy of 
Sciences 36 (36): 48–9,
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dan zal ze vroeg of laat een ander evenwicht vinden. Als bekend is welke andere 
evenwichtstoestanden er zijn, dan kan misschien ook voorspeld worden in welke 
men na het verlaten van de vorige terecht zal komen. Wellicht kan een groep dan 
zelf een sprong naar een andere, meer voordelige evenwichtstoestand initiëren. 

voorbeeld: bouwfraude

Door de manier waarop de Nederlandse overheid tot vroeg in de 21e eeuw met bouwop
drachten omging ontstond een (spel)situatie waarin voor bouwbedrijven langs de weg 
van de vrije concurrentie (=non-coöperatieve spelsituatie) geen spelvoordeel meer te 
behalen viel. Het leveren van duurzame en kwalitatief hoogwaardige bouwoplossingen 
werd door de aanbestedende overheid afgestraft doordat de opdracht dan steeds aan 
goedkopere concurrenten werd gegund. Voor de bouwbedrijven bleef daardoor alleen 
een strategie van prijsvechten over. Aanbieders die zich niet aan die strategie confor
meerden vielen buiten de boot. Dit is typisch wat Nash met spel-evenwicht bedoeld. Ie
mand die van de prijsvechtersstrategie afwijkt zal nadeel ondervinden. Een sector die 
enkel nog maar uit prijsvechters bestaat verliest echter zijn innovatieve kracht en zal 
zich niet verder ontwikkelen. Daardoor zal ook de concurrentiepositie ten opzichte van 
het buitenland verslechteren. Om aan deze vicieuze cirkel te ontsnappen dienen de spel
regels zodanig aangepast te worden dat nieuwe evenwichtssituaties kunnen ontstaan die 
andere strategieën toelaten. De bouwbedrijven deden dat door onderling te gaan sa
menwerken. Ze doorbraken de vrije concurrentie en creëerden een coöperatieve spelsi
tuatie. Prijzen voor aanbiedingen werden onderling met elkaar afgestemd zodat de keu
ze van de aanbestedende overheid steeds zou vallen op de door henzelf aangewezen 
begunstigde. Zoals bekend, is deze oplossing illegaal en nadelig voor de Nederlandse sa
menleving vanwege de sterke prijsopdrijvende werking. Aanbieders dienen niet samen 
de prijs te betalen, maar in interactie met afnemers! Het is echter ook de vraag of de 
overheid hier wel een spelevenwicht had mogen laten ontstaan, waarvan men kon we
ten dat die op de lange termijn een hele sector in de problemen zou brengen.

3.5.1 samenwerkingsstrategieën

Nadere analyse van het spel-evenwicht van Nash levert voor de aggregatiemens 
drie soorten strategieën op, waarmee een groep in een non-coöperatieve spelsitu
atie voordeel kan behalen:

 1. Optimalisatie (op zoek naar een Nash-evenwicht). Zoeken van het 
groepsgedrag dat, gegeven het groepsgedrag van andere groepen, opti
maal gedragsvoordeel voor de eigen groep oplevert. Voorbeelden: 

• Gegeven de marktvoorsprong van Intel inzake processoren voor 
Desktop-PC's concentreert concurrent AMD zich op het fabriceren 
van processoren voor portable computers.
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• Gegeven de wens van burgers om sneller hun nieuwe paspoort te 
kunnen krijgen, opent de gemeente een 'snelloket', waar de pas
poortaanvraag, tegen een meerprijs, sneller wordt afgehandeld.

 2. Beïnvloeding (op zoek naar een ander Nash-evenwicht). Gecoördi
neerde beïnvloeding van elkaars groepsgedrag, ofwel beïnvloeding van het 
gedrag van andere groepen, zodanig dat een verandering van de eigen 
strategie tot meer (eigen) voordeel kan leiden. Voorbeelden: 

• coalitievorming, kartelvorming, bedrijfsfusies, gemeentelijke herin
deling

• lobby voor de aanbouw van een alternatief (bijvoorbeeld onder
gronds) railtraject dat de afzet van nieuwe technologie mogelijk 
maakt

• andere inrichting van een bedrijfsketen die de tijd tussen ontwerp 
en product verkort

• reclamecampagnes

 3. Regelgeving: (nieuwe Nash-evenwichten introduceren). Nieuwe 
spelregels en gezamenlijke normen definiëren. Samen met andere groepen 
de sociale normen en regels aanpassen die het groepsgedrag reguleren. 
Voorbeelden: 

• nieuwe manier van opdrachtverstrekking van overheid aan be
drijfsleven

• andere manier van samenwerken tussen belanghebbenden in een 
natuurgebied 

• andere aanpak en bestrijding van voorkennis in handel op de beurs

Deze samenwerkingsstrategieën komen overal voor, waar niet enkel sprake is van 
coöperatieve samenwerking. Kleine groepen, grote groepen; complexe groepen, 
eenvoudige groepen; etc. Navolgend worden enkele voorbeelden gegeven van de 
rol die samenwerkingsstrategieën in specifieke groepen spelen.

Gezin. In een gezin zorgen over het algemeen de ouders voor de regelgeving door 
huisregels te stellen. De overige gezinsleden doen binnen deze regels zowel aan 
optimalisatie als aan beïnvloeding. Een gezinslid dat vanwege te rigide regels na
deel in zijn ontwikkeling meent te ondervinden, zal zich mogelijk niet bij de regels 
neerleggen en zal proberen de spelregels te veranderen of zal proberen om met 
andere gezinsleden samen te spannen in het ontlopen van de regels.

Bedrijf. In een bedrijf is de regelgeving, bijvoorbeeld een bedrijfsstrategie, meest
al in handen van directie of bestuur. De managementlagen daaronder zijn verant
woordelijk voor het organiseren van de wederzijdse beïnvloeding van afdelingen. 
De mensen op de werkvloer zijn bij uitstek met optimalisatie bezig door binnen de 
gegeven kaders een zo optimaal mogelijke prestatie te leveren.
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Samenleving. De samenleving kan men verdelen in deelgroepen naar de samen
werkingsstrategie die ze hanteren. Het bedrijfsleven en de burgers hanteren de op
timalisatiestrategie, het maatschappelijk middenveld de wederzijdse beïnvloeding 
en de overheid de regelgeving. Er zijn echter veel voorbeelden te vinden van over
heden die zich helemaal niet tot regelgeving (en controle op naleving daarvan) be
perken. Wat te denken van een gemeentelijke overheid die zich bezig houdt met 
het uitbaten van een haven? Anderzijds zijn er ook voorbeelden van bedrijven die 
zich niet tot optimalisatie beperken, zoals door de bouwfraude duidelijk wordt. 
Sommige energiebedrijven en oliemaatschappijen gaan daar nog een stap verder 
in en zijn in staat de regelgeving in ontwikkelingslanden naar hun hand te zetten. 
Bij een complexere samenstelling van de groep, zoals in een samenleving het geval 
is, kunnen bepaalde deelgroepen dus meerdere soorten samenwerkingsstrategieën 
tegelijk hanteren. 

filosofische verdieping: maatschappelijk middenveld 

In zekere zin is de aanwezigheid van wederzijdse beïnvloeding binnen de samenleving 
altijd een teken dat de verhoudingen tussen diverse groepen in de samenleving niet op
timaal zijn. Als de overheid volmaakt regeert, dan is er geen maatschappelijk midden
veld nodig. Immers, alle groepen in de samenleving zouden dan al snel het ideale 
groepsgedrag vinden, dat tot optimaal gedragsvoordeel leidt! Handhaving van wet en re
gelgeving is dan genoeg. Bij een spelletje voetbal is ook geen wederzijdse beïnvloeding 
tussen twee teams nodig. Elk team speelt het spel dat bij een gegeven speltype van de 
tegenstander tot een optimaal resultaat leidt. Je hebt dus alleen spelers en een scheids
rechter nodig. Een tussenlaag is niet nodig. 

De afwezigheid van een maatschappelijk middenveld duidt er zo op dat de overheid vol
maakt presteert en altijd de juiste verhoudingen weet te realiseren. En door een maat
schappelijk middenveld toe te staan erkent de overheid haar eigen onvolmaaktheid. Ou
ders staan meestal ook wel toe dat kinderen onderling coalities smeden en hun gedrag 
over en weer afstemmen. Ze geven daarmee toe dat ze als ouders niet volmaakt zijn. 
Ouders die dat niet toestaan maken kennelijk een verkeerde inschatting van hun eigen 
functioneren, zoals dictators nogal eens de neiging hebben om elk maatschappelijk mid
denveld weg te saneren. Zij gaan uit van eigen onfeilbaarheid of passen een verdeel- en 
heersstrategie toe. Zo is dus enerzijds een te groot maatschappelijk middenveld een te
ken dat de overheid faalt. Anderzijds is een te klein maatschappelijk middenveld een te
ken van een nog ernstiger falende overheid. 

Deze regel is ook op andere groepsgroottes toe te passen. Een te zwaar middenkader in 
een bedrijf duidt op een falend bestuur. Afwezigheid van een middenkader of, preciezer 
gezegd, afwezigheid van een middenkader dat zich met onderlinge afstemming bezig
houd, is een teken van een nog veel ernstiger falend bestuur. Deze bewering wordt ove
rigens nog wel eens omgekeerd, bijvoorbeeld ingeval een bestuur of directie meent dat 
de door hen bestuurde organisatie beter zal functioneren als er een aantal management 
lagen worden weggesneden. Dit is verre van vanzelfsprekend. Over het algemeen zal 
door dat wegsnijden van managementlagen de organisatie juist slechter gaan functione
ren doordat noodzakelijke wederzijdse afstemmingsmechanismen dan wegvallen. Wel is 
het zo, dat een uitgebreid middenkader vaak camoufleert, dat er eigenlijk iets niet in de 
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haak is met de regels. Een kwalitatief goede regelgeving wordt dus van groter belang 
naarmate er minder middenkader is. Een dunner middenkader kan immers minder mak
kelijk de weeffouten in die regelgeving opvangen. Iedere professional kent wel voorbeel
den van medewerkers die als een spin in het web van hun organisatie zitten. Zij zorgen 
voor de (informele) afstemming die nodig is om de organisatie te laten draaien. Naarma
te de organisatieleiding er minder goed in slaagt een goede regelgeving neer te zetten, 
worden deze mensen des te invloedrijker en houden ze de organisatie drijvende. 

3.5.2 verdelen van aandacht door groepen

Zoals individuen hun aandacht goed over verschillende manieren van doen moeten 
verdelen, zo moeten groepen hun aandacht evenwichtig over de drie samenwer
kingsstrategieën verdelen. Groepen kunnen hun handelen namelijk zo eenzijdig tot 
één strategie beperken, dat ze zich ineffectief of zelfs schadelijk voor hun omge
ving gaan gedragen. De kredietcrisis die eind 2008 inzette is daar een sprekend 
voorbeeld van. Banken hielden elkaar langdurig gevangen in een steeds verder uit 
de hand lopende neerwaartse spiraal van steeds snellere winsten en steeds grotere 
risico’s. De (afwezigheid van) regelgeving door de overheid speelde daarbij een be
langrijke rol. In het voorbeeld van de bankencrisis moeten de banken en de over
heid tezamen als één non-coöperatieve groep gezien worden met daarin partijen 
die elkaar beconcurreren. Deze groep richtte zich echter vrijwel uitsluitend op de 
optimalisatiestrategie. De andere samenwerkingsstrategieën kwamen er bekaaid 
af. Het is deze onevenwichtigheid die het systeem uiteindelijk instabiel heeft ge
maakt, waardoor de kredietcrisis ontstond!

In de managementliteratuur spelen efficiency, effectiviteit en synergie een promi
nente rol. Efficiency staat voor een optimale inzet van mensen en middelen. Effec
tiviteit staat voor een optimale koppeling van mensen en middelen aan doelen. 
Synergie staat voor een optimale interactie tussen met name de mensen (en in 
mindere mate de middelen). Door deze begrippen als coöperatieve vormen van de 
drie eerder genoemde non-coöperatieve samenwerkingsstrategieën op te vatten, 
krijgen we de volgende vergelijking:

coöperatieve samenwerking non-coöperatieve samenwerking
verhogen van efficiency optimalisatie
vergroten van effectiviteit beïnvloeding
verbeteren van synergie regelgeving

Uit de managementliteratuur is, onder andere bij Jan in ´t Veld25, bekend dat men 
zich niet eenzijdig tot het verhogen van efficiency moet beperken omdat dat er toe 
kan leiden dat men de groots mogelijke onzin op de meest efficiënte manier doet. 
De aandacht moet dus evenwichtig over de verschillende coöperatieve strategieën 

25 1975, Analyse van organisatieproblemen:een toepassing van denken in systemen en processen, 
Amsterdam: Agon Elsevier ISBN 90-10-10564-4
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verdeeld worden. En dat klinkt bekend, want dat geld ook voor de drie non-coöpe
ratieve spelstrategieën. 

Deze vergelijking levert zo een extra argument op voor de noodzaak tot een even
wichtige verdeling van aandacht over de samenwerkingsstrategieën. Maar het laat 
ook zien dat managementmethodieken die zich op coöperatieve vormen van sa
menwerking richten, niet zomaar op non-coöperatieve samenwerking toegepast 
kunnen worden. Want ondanks de parallellen is een optimalisatiestrategie toch iets 
anders dan het verhogen van efficiency. En regelgeving blijft iets anders dan het 
verbeteren van synergie. Men moet daarom bij een lokale overheid wellicht eerder 
de beïnvloedingsmechanismen verbeteren dan dat men de effectiviteit verhoogt, 
om een voorbeeld te noemen.

3.6 koppeling tussen denken en doen

In hoofdstuk 3.4 is beschreven hoe denken en doen elkaar in een gemengde over
tuiging ontmoeten en hoe ze in een subtiele interactie met elkaar staan. In een ge
mengde overtuiging komen de verschillen tussen autonome en beïnvloede overtui
gingen tot uiting. Een subsidieregeling die bedoeld is om de bouw van sociale wo
ningen te stimuleren kan als een autonome overtuiging van een samenleving ge
zien worden. Rapporten van onderzoeksbureaus die aantonen dat er onderwijl juist 
minder sociale woningen gebouwd worden, kunnen daarnaast een beïnvloede 
overtuiging laten ontstaan. In de gemengde overtuiging ontstaat zo een contrast 
tussen beide overtuigingen en dat contrast zet weer tot activiteit en/of tot kennis
vorming aan.

Voor kennisvorming is een iteratief handelen van de groep nodig. Naarmate de 
groep actiever is met kennisvorming, zal ook een groter onderdeel van het groeps
gedrag zich op kennisvorming betrekken. Hierin schuilt een zelfversterkend effect. 
Door veel te doen ontstaat ook een grotere behoefte aan kennisvorming. Die ken
nisvorming vergt activiteiten (=doen) en zo ontstaat weer meer behoefte aan ken
nisvorming. Naarmate een groter deel van het groepshandelen zich op kennisvor
ming betrekt, wordt de kans groter dat dit versterkende effect tot navelstaren of 
instabiliteit leidt. De kennisvorming gaat dan enkel nog over de kennisvorming en 
het kennisvormende gedrag van de groep zelf, en niet meer over de externe om
geving van de groep.

Een groep kan uit groepsbehoud het contrast in de gemengde overtuigingen volle
dig negeren. Een politieke partij die zichzelf erg populair waant kan peilingen die 
een verkiezingsnederlaag voorspellen volledig negeren. Op een vergelijkbare ma
nier kan een ministerie ontkennen dat een beleidsmaatregel averechtse gevolgen 
heeft gehad. Het is voor groepen kennelijk mogelijk, net als bij individuen, om 
denken en doen volledig van elkaar los te koppelen. Anderzijds kan een groep 
soms ook zeer heftig reageren op overtuigingen die slechts weinig contrasteren. 
Een politieke partij die 10 procent van de stemmen verwacht te verwerven, kan 
hevig in de stress raken als ze op 9 procent uitkomen. En een commercieel bedrijf 
dat gewend is aan winstmarges van 15 procent, kan in paniek raken als de marge 
eens een keer onder de 13 procent uitkomt. Een reisgezelschap kan in de kramp 
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schieten als ze een half uur achter raken op het reisschema en een kaartclub kan 
helemaal aan de kook raken als het aantal nieuwe aanmeldingen een beetje tegen
valt. Groepen die zo sterk reageren, zullen ook te snel en te stevig bijsturen. Een 
beetje zoals een onervaren roeier dat doet, die stuurloos van links naar rechts over 
het water gaat omdat hij steeds te heftig bijstuurt. Bij ontkoppeling tussen denken 
en doen wordt ook bij de aggregatiemens als groep over 'dissociatie' gesproken en 
bij een te heftige koppeling wordt van 'rigiditeit' gesproken.

Bij groepen kan men, anders dan bij individuen, en verdeling maken tussen den
kers en doeners, ofwel tussen mensen die overwegend denken en mensen die 
overwegend doen. Dat maakt het concept van het koppelvlak tussen denken en 
doen van een groep concreter. Het koppelvlak wordt bijna aanwijsbaar en rigiditeit 
en dissociatie kan men eenvoudiger vaststellen. Van rigiditeit is dan namelijk spra
ke als de denkers aan de doeners meer sturing geven dan ze nodig hebben en/of 
als de doeners de denkers met input overladen. Van dissociatie is sprake als den
kers juist minder sturing geven dan de doeners nodig hebben en/of als de doeners 
de denkers geen input meer geven. Een voorbeeld van dissociatie is een uitvoeren
de afdeling die enkel maar via een maandplanning wordt aangestuurd. Een voor
beeld van rigiditeit is een manager die zich in detail met het werk van zijn hoogop
geleide en professionele afdelingsmedewerkers bemoeit. Naar aanleiding van deze 
overwegingen kan het derde werkingsprincipe van de aggregatiemens als groep als 
volgt geformuleerd worden.

! Werkingsprincipe 3: ”Het koppelvlak tussen denken en doen van groe
pen wordt rigide als de sturing tussen denkers en doeners te intensief is 
en wordt dissociatief  als de sturing tussen denkers en doeners te zwak 
is.

3.7 verloop en fasering van samenwerking

“Wij gaan echt niet samenwerken alleen maar om het samenwerken.” “Als het niet 
hoeft, dan ben ik al die overhead van samenwerking liever kwijt dan rijk.” “Het 
moet wel ergens toe leiden, al dat samenwerken, want anders trekken we de stek
ker er uit.” Dit zijn zomaar wat bewoordingen die men als adviseur uit de monden 
van opdrachtgevers kan optekenen. Of wat denkt u van deze: “Samenwerken? Ja, 
nee, dat doen wij al, dat is bij ons een vast agendapunt bij het MT-overleg.” Of 
deze: “Als het erop aankomt, dan zijn wij heel goed in samenwerken, bijvoorbeeld 
als het om calamiteitenplannen gaat.” Deze en andere uitspraken wijzen er op dat 
bij samenwerken meestal eerder aan de lasten dan aan de lusten wordt gedacht. 

Enerzijds betekent dit dat veel managers zich ervan bewust zijn dat samenwerking 
niet zomaar met het linkerhandje er een beetje bij gedaan kan worden. Dat het in
spanning en doorzettingsvermogen vergt. Het laat ook zien dat velen de hoeveel
heid benodigde samenwerking afstemmen op een specifiek doel; op bepaalde re
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sultaten die men wil behalen. Dat het anders niet de moeite loont om er energie in 
te steken. Samenwerking is vaak een noodzakelijke voorwaarde om een bepaalde 
opgave tot een goed eind te brengen. Dat samenwerken ook gewoon leuk is, dat 
het energie geeft en dat het extra stimulansen kan genereren; dat er onvermoede 
oplossingen voor langlopende problemen uit voortkomen en dat je hart er van kan 
opbloeien, dat zijn veel minder gehoorde argumenten. En dat is omdat samenwer
ken ook verkeerd kan verlopen. Het samenbrengen van mensen heeft altijd risi
co's. Het kan leiden tot scheve gezichten en tot diep gevoelde antipathieën die ja
renlang kunnen standhouden, tot schrammen en littekens op de ziel van de organi
satie. Angst voor dat soort littekens is maar al te vaak de reden om samenwerking 
te minimaliseren en indien het al nodig is, het verloop ervan sterk te willen contro
leren, bijvoorbeeld door het op de agenda van een MT te houden. In deze para
graaf wordt daarom stil gestaan bij het verloop van samenwerking, in de hoop het 
vertrouwen te laten ontstaan, dat een dergelijk verloop wel degelijk op een positie
ve en niet krampachtige manier beïnvloed kan worden. 

Om dat te bereiken zal eerst het standaardverloop voor individueel gedrag, zoals 
dat in hoofdstuk 2 is geïntroduceerd, op groepsgedrag worden toegepast. Hieron
der is dat standaardverloop geschetst bij een constructiebedrijf dat een ISO-certifi
caat wil behalen.

ISO certificering als voorbeeld voor standaardverloop

Aan het eind van de jaren tachtig van de twintigste eeuw kwam ISO-certificering 
sterk opzetten. Een ISO-certificaat bewijst dat je op een professionele manier hebt 
vastgelegd hoe je werkt en dat je je daar ook aan houdt. Hierdoor gedraagt je or
ganisatie zich stabieler en voorspelbaarder naar klanten toe. Offertes of vergun
ningverzoeken raken niet zo snel meer kwijt, omdat is afgesproken waar deze be
waard worden. Interne misverstanden komen minder vaak voor omdat er heldere 
afspraken zijn gemaakt over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Het 
verloop van het certificeringstraject wordt hieronder geschetst aan de hand van de 
vijf fasen van het standaardverloop. Men zal dit voorbeeld in veel gevallen recht
streeks naar de eigen context kunnen vertalen, zoals naar de introductie van een 
INK-systematiek bij een gemeente. De processen uit het AAG-model worden daar
bij steeds tussen rechte haken genoemd. Om het overzichtelijk te houden, richt het 
voorbeeld zich met name op de denkcyclus en minder op de doecyclus van het 
AAG-model.

Willen. Een metaalconstructiebedrijf met 250 medewerkers is toeleverancier van 
een aantal grotere bedrijven zoals energieleveranciers en machinefabrieken. Deze 
klanten vragen steeds vaker om een kwaliteitscertificaat. De directie van het be
drijf vreest klantenverlies als met dit signaal niets wordt gedaan [=overtuigd wor
den]. De directeur vraagt een bekende adviseur om in zijn managementteam een 
voordracht over ISO-certificering te houden. Dat team vormt zich naar aanleiding 
van die voordracht een beeld over nut en noodzaak van zo’n certificaat [=kennis
vorming]. Men legt de ideeën daarover vast in een intern memo. Op basis van dat 
memo worden één of meerdere voorstellen gedaan over de wijze waarop het be
drijf met ISO-certificering om zal gaan [=methodevorming]. Die voorstellen wor
den onder het voltallig management verspreid en in een uitgebreide management
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vergadering besproken. Besloten wordt dat een werkgroepje van drie afdelings
hoofden een plan zal opstellen dat binnen anderhalf jaar tot een ISO9000-certifi
caat moet leiden [=overtuigd raken].
Reflectie: Deze fase heeft een oriënterend karakter en is bedoeld om de betrok
kenen in staat te stellen, zich op een nieuwe uitdaging te oriënteren. Een groep die 
voor het eerst bij elkaar komt en zich afvraagt wat men samen zal ondernemen, zit 
min of meer automatisch in een dergelijke oriënterende fase. De groep heeft dan 
nog geen vaste vorm aangenomen en vertoont zoekend en onderzoekend gedrag. 
Zo'n groep wordt ook wel vormeloos genoemd. Een verwante toepasselijke militai
re term is verkenners.

Kunnen. In het werkgroepje worden de mogelijkheden en onmogelijkheden, de 
kansen en bedreigingen onderzocht [=kennisvorming]. Twee afdelingen van het 
constructiebedrijf maken elk een aantal eerste processchetsen en er wordt een ac
tieplan opgesteld [=methodevorming]. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren 
van dat plan wordt bij de bureauhoofden neergelegd. Die bureauhoofden nemen 
de uitvoering van dat plan tot hun taak en laten zich daarbij begeleiden door een 
externe adviseur [=overtuigd raken].
Reflectie: In deze fase ligt het accent op het vinden van aanwijzingen dat de op
gepakte uitdaging ook inderdaad tegemoetgetreden kan worden. Het groepsge
drag dat in deze fase benodigd is, lijkt veel op dat van de muzikanten die elkaar in 
een jamsessie aanvullen en losjes naar oplossingen voor muzikale uitdagingen zoe
ken. Deze groepsvorm wordt daarom met de naam jammers aangeduid. Een toe
passelijke militaire term is wegbereiders.

Moeten. De externe adviseur organiseert overeenkomstig het door de werkgroep 
opgestelde plan een aantal workshops waarin de bureauhoofden elk voor zich de 
processen van hun eigen afdeling uittekenen [=informeren]. Er wordt ondertussen 
druk bediscussieerd in hoeverre de gemaakte procestekeningen nu de feitelijke si
tuatie beschrijven of dat men er ook al vast een paar goede voornemens in heeft 
verwerkt [=kennisvorming]. De resultaten worden gebundeld en van commentaar 
voorzien in een eerste (concept)kwaliteitshandboek [=methodevorming]. Dat 
handboek wordt alvast voor feedback opgestuurd naar de toekomstige audi
tor/kwaliteitscontroleur en er wordt een speciale middag belegd voor alle afde
lingshoofden en managementteams om het resultaat te vieren en af te spreken dat 
iedereen dit resultaat met hand en tand zal verdedigen [=overtuigd raken].
Reflectie: Deze fase heeft tot strekking om op hoofdlijnen tot een gezamenlijk 
commitment te komen. De muzikanten die voorheen losjes in jamsessie bijeen wa
ren gaan als het ware als een gezelschap (of een band) met een eigen repertoire 
verder. De groepsvorm die bij deze fase hoort, wordt daarom ook wel een gezel
schap genoemd. Een passende militaire term is kwartiermakers.

Zekeren. De staf van de constructiefabriek gaat nu aan de slag met het kwaliteits
handboek en bedenkt manieren om het te beheren. Men vraagt bij medewerkers 
na of het boek ook inderdaad de dagelijkse werkelijkheid beschrijft en de behoefte 
aan extra training van het personeel wordt geïnventariseerd [=kennisvorming]. 
Daarnaast probeert men de consequenties voor de diverse administraties in beeld 
te krijgen. Men verzint maatregelen om die consequenties het hoofd te bieden en 
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legt die vast in een implementatieplan [=methodevorming]. Dat wordt in het MT 
bekrachtigd [=overtuigd raken].
Reflectie: In deze fase wordt zekergesteld dat de voorgenomen verandering ook 
inderdaad uitvoerbaar en controleerbaar is. Het gaat erom dat de verandering op 
koers blijft en dat de resultaten worden geborgd. Het gezelschap muzikanten dat 
al een eerste tournee achter de rug heeft, begint nu een meer coherent geheel te 
vormen en krijgt meer grip op de eigen performance. De groepsvorm die bij die 
nieuwe fase hoort, wordt daarom ook wel een club genoemd. Een passende mili
taire term is stoottroepen. 

Uitwerken. De medewerkers op de werkvloer nemen het kwaliteitshandboek ter 
hand als uitgangspunt voor de alledaagse praktijk. De planningsafdeling onder
zoekt bijvoorbeeld of de nieuwe planningskaart, die van een nieuwe opdrachtnum
mering uitgaat, wel bruikbaar is. Tekortkomingen in het handboek worden als aan
dachtspunt gemeld bij het projectteam [=kennisvorming]. Het projectteam past 
hierop het handboek aan of maakt daar aanvullingen op [=methodevorming]. Men 
heeft nu het gevoel dat men een nieuwe kwaliteit levert [=overtuigd raken]. Na 
verloop van tijd komt de kwaliteitscontroleur langs en deze geeft het ISO-certifi
caat af. Klanten bellen om te complimenteren en te feliciteren. Men krijgt daardoor 
het gevoel dat het allemaal de moeite waard was [=overtuigd worden].
Reflectie: De laatste concretiseringsslag wordt gemaakt. De samenwerking van 
de groepsleden begint soepeler op elkaar afgestemd te raken. De bijbehorende 
groepsvorm wordt daarom een team genoemd. Een bruikbare militaire term is 
hoofdmacht.

In het navolgende schema wordt het bovenstaande beknopt samenvat.

fase groepsvorm groepsgedrag

willen vormelozen/verkenners oriënterend, zowel op de uitdaging als op el
kaar, zoekend en onderzoekend 

kunnen jammers/wegbereiders uitproberen, elkaar aanvullen, zoekend naar 
de manier waarop men elkaar kan versterken

moeten gezelschap/kwartier
makers

committerend, elkaar aan de tand voelen, 
proeven hoe ver anderen bereid zijn te gaan

zekeren club/stoottroepen controlerend, no-nonsense, elkaar aanspre
ken op afspraken

uitwerken team/hoofdmacht operationeel, consciëntieus, de optimale af
stemming opzoeken

Tabel 6 : Samenvatting van het standaardverloop

Achter 'groepsvormen' gaat geen stevige sociaal-wetenschappelijk analyse schuil. 
Ze geven een los verband tussen de houding van een groep en de fase die de 
groep doorloopt. In een vormeloze groep past het om elkaar een beetje af te tas
ten. In die fase is dergelijk gedrag functioneel. In een jamsessie geldt dat niet. 
Daar dienen groepsleden elkaar aan te vullen. Per fase en groepsvorm gelden zo 
andere gedragsregels en andere houdingen van groepsleden die men in de praktijk 
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meestal eenvoudig kan herkennen. De professional krijgt met groepsvormen meer 
oog voor de veranderende houding die groepsleden ten opzichte van elkaar aanne
men, zodra de groep naar een andere fase van haar ontwikkeling of leerproces 
gaat. Speciaal ontworpen interventies helpen de professional om de juiste groeps
vorm op te roepen. Hij beïnvloedt het natuurlijk verloop zo op een positieve manier 
zonder het overmatig te controleren of van creativiteit te ontdoen.

Uit het voorgaande blijkt dat het gedrag van een groep niet veel anders verloopt 
dan dat van een individu. Dat betekent dat ook groepsgedrag ongeordend kan ver
lopen. Het onderscheid tussen fasen kan verloren gaan en een groep kan er toe 
neigen om fasen over te slaan of te bundelen. Zulk gedrag wordt narcistisch ge
noemd. Daarnaast kunnen groepen ook veel te genuanceerd zijn in hun onder
scheid en kunnen ze door een te fijnmazige aanpak gehinderd worden in het ma
ken van voortgang. Zulk gedrag wordt afhankelijk genoemd. Deze overwegingen 
maken dat het vierde werkingsprincipe voor de aggregatiemens als groep als volgt 
geformuleerd kan worden:

! Werkingsprincipe 4: Het verloop van groepsgedrag kan narcistisch zijn 
als het te ongenuanceerd is en in te weinig fasen is uitgedetailleerd; het 
kan afhankelijk zijn als het te genuanceerd is en te ver is uitgedetailleerd. 
Het optimale midden tussen beide uitersten wordt het standaardverloop 
genoemd. (Het verloop in vijf fasen zoals dat in dit hoofdstuk is opge
voerd, is daar een praktische uitwerking van.)

3.7.1 het standaardverloop, nader bekeken

Ter vergroting van het inzicht in aard en werking van het standaardverloop worden 
hier een aantal (wellicht bekende) organisatorische verschijnselen met het stan
daardverloop in verband gebracht.

1) afstemmingsoverhead: De samenstelling van een groep verandert vaak 
ingrijpend (en soms zelfs volledig) bij de overgang van de ene naar de an
dere fase. Ideaal is dat niet, maar soms kan het niet anders. Deelnemers 
kunnen afhaken en er komen nieuwe bij, of men vindt dat de ene groep 
beter is in de ene fase, en de andere groep beter in de andere. Dergelijke 
groepswisselingen leiden tot een gebrekkige ontwikkeling van de groep als 
geheel. Pogingen om in zo'n situatie toch meer gezamenlijkheid te creëren 
leiden maar al te vaak tot een flinke communicatieoverhead.

2) klaarstomen: Fasen uit het standaardverloop kunnen elkaar te snel op
volgen, bijvoorbeeld doordat het proces vanuit het topmanagement onder 
druk wordt gezet. Een groep kan dan de diverse fasen ogenschijnlijk netjes 
doorlopen, terwijl het niet de verschillende houdingen heeft aangenomen 
die bij die fasen passen. De groep heeft zich dan niet ontwikkeld. Nationa
le voetbalelftallen worden op die manier nog wel eens te snel voor een 
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toernooi klaargestoomd. Het resultaat daarvan is bijna altijd catastrofaal. 
Zo'n elftal zal zich eerder als een vormeloze groep manifesteren waarvan 
de leden elkaar nog steeds aftasten, dan als een hecht team dat vanuit 
een eigen spelinzicht speelt en waarvan de leden zich voor elkaar inzetten.

3) afstand tot werkvloer: In het certificeringsvoorbeeld nemen verschillen
de subgroepen het voortouw in verschillende fasen van het standaardver
loop. Hiërarchische organisatielagen lijken zich in een specifieke fase van 
het standaardverloop te specialiseren:

organisatietop ---> willen 
afdelingshoofden ---> kunnen  
bureauhoofden ---> moeten 
teamleiders ---> zekeren
werkvloer ---> uitwerken 

Voordeel van een dergelijke specialisatie is dat de top van de organisatie 
min of meer gedwongen is om zich continu te oriënteren op wat ze wil. De 
leden van de directie moeten dan wel naar buiten kijken! Kleine organisa
ties willen nog wel eens een zodanige teamvorming doormaken dat ze dat 
oriënterende gedrag kwijtraken. Ze vragen zich niet meer af wat ze nu ei
genlijk willen en dat kan tot verstarring van onderlinge verhoudingen lei
den. Een groepshiërarchie zorgt dus niet alleen voor commandostructuren, 
maar ook voor het vitaal houden van de organisatie. Een nadeel van dit hi
ërarchische mechanisme is dat de organisatie als geheel niet meegroeit 
met het doorlopen van de verschillende fasen. De fasen worden immers 
verdeeld over subgroepen waardoor elke faseovergang een barrière bin
nen een organisatie opwerpt. Er ontstaan zo gedrags- en cultuurverschillen 
tussen hiërarchische lagen die opwaartse mobiliteit belemmeren.

4) groepsblindheid: De latere fasen van het standaardverloop zijn routine
matiger van karakter dan de eerdere fasen. De eerste 'wil'-fase brengt 
meer onzekerheden en uitdagingen met zich mee dan het werk in een uit
werkingsfase. Wie onderaan de hiërarchie begint, of wie nog maar net 
nieuw is in een groep, begint vaak juist met operationele zaken. Dus met 
zaken uit de laatste en meest concrete fase van het standaardverloop. Van 
deze beginneling wordt een bijbehorende houding verwacht, namelijk die 
van teamlid. De andere houdingen zijn nog niet gewenst. Als hij in de hië
rarchie klimt, dan wordt er ook ander gedrag van hem verlangd. Hij moet 
zich bijvoorbeeld ineens opstellen als clublid en zo verder tot aan de wil-fa
se waar hij zich als verkenner dient op te stellen. Dit paradoxale mechanis
me beschermt de groep tegen te veel invloed van groepsleden die (nog) 
niet volledig geaccepteerd zijn, of aan wiens loyaliteit nog wordt getwij
feld. De paradox hier is dat het talent dat nodig is om jezelf binnen de or
ganisatie geaccepteerd te krijgen, en zo in de hiërarchie te klimmen, een 
heel ander talent is dan die welke men nodig heeft om uiteindelijk in een 
vormeloze groep goed te kunnen functioneren. Het geschetste promotie
mechanisme kan daardoor juist leiden tot het verdwijnen van de vaardig
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heid van de groep om zich op haar omgeving te oriënteren (=groepsblind
heid).

5) tunnelvisie: Groepen hebben zich vaak op één van de vijf fasen toege
legd en kunnen naar verloop van tijd minder goed schakelen naar een an
dere groepsvorm. Uitdagingen worden dan opgepakt vanuit die voorkeurs
fase en vanuit de groepshouding die daarbij hoort. Neem een jonge ambi
tieuze projectgroep die een duidelijk afgebakende projectopdracht voor de 
implementatie van een nieuw administratief systeem interpreteert als een 
herbezinning op de gehele administratieve organisatie. Of neem een direc
tie die een zeer ingrijpende implementatie van een nieuw administratief 
systeem interpreteert als een min of meer routinematig uitwerking van een 
standaardoplossing. Deze groepen slaan een aantal benodigde fasen over 
en nemen die minder serieus. Bekend voorbeeld daarvan is het politieteam 
met een hoog commitment, dat de eerste twee fasen van het politieonder
zoek niet serieus neemt om zich vrijwel direct in een specifieke verdachte 
van een misdrijf vast te bijten26. Dit verschijnsel staat bekend als tunnelvi
sie. Zo'n politieteam denkt en doet vanuit de eigen voorkeurshouding: ze 
moeten de boef vangen!

6) fase-identificatie: Groepen hebben de neiging om zich met een bepaal
de fase uit het standaardverloop te identificeren. Veel levensbeschouwelij
ke stromingen kennen riten die bij het willen horen. Boeddhistische medi
tatie leert om terug te keren naar het niets. Natuurbewegingen streven 
naar rust en contemplatie, naar mentale houdingen die bij het verkennend 
gedrag van de wil-fase horen. De zelfstandige denker, de filosoof, de ver
lichte geestelijke en de goeroe die door contemplatie en bezinning tot 
geestelijke verdieping zijn gekomen zijn de ideaaltypische vertegenwoordi
gers van deze levensbeschouwelijke stromingen. 

Een andere identificatie is die met de 'jamsessie' als zinnebeeld van de 
jazzcultuur. Mensen voelen zich tot de jazz aangetrokken vanwege het 'im
proviserende' karakter van deze muziek. De jazzcultus is een oefening in 
de mentale houding die bij het kunnen hoort. Dingen uitproberen en op el
kaar inspelen; elkaar op creatieve manieren aanvullen. De originele indivi
dualiteit van de improviserende muzikant spoort de jazzliefhebber aan tot 
een vrije houding waarin hij samen met anderen steeds weer tot nieuwe 
en frisse levenservaringen komt.

Het laatste voorbeeld van identificatie geldt de klassieke muziek die bij uit
stek gebaseerd is op het moeten. De mooie uitgeschreven composities van 
de klassieke componisten zijn zinnebeelden van een geformaliseerde en 
gebundelde creativiteit die in een sacrale vorm tot klinken wordt gebracht. 
Klassieke muziekliefhebbers voelen zich tot de genialiteit van de compo
nist, dirigent en vertolker aangetrokken, die er in slagen om hun creatieve 
impulsen te kanaliseren en te vertalen naar toegankelijke vormen. Deze 

26 Zie ook Ton Derksen, 2009: Het OM in de fout, Uitgeverij Veen Magazines, ISBN: 9789085711704   
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genieën brengen samenhang en orde aan. Ze staan symbool voor commit
ment en toewijding.

7) waan van de dag: Directies proberen zich nog wel eens middels contem
platieve hei-sessies in het willen te oefenen. Na het verlaten van de hei
sessie wordt echter maar al te vaak direct weer teruggevallen op de ver
trouwde operationele aanpak van vraagstukken. De redenen daarvoor zijn 
praktisch van aard. Waarom meer energie besteden dan nodig is? Laten 
we het probleem dan oplossen door zo weinig mogelijk fasen van het stan
daardverloop te doorlopen. Dus door zo veel mogelijk fasen over te slaan. 
Dat is sneller, het kost minder energie en leidt tot minder problemen. Deze 
neiging kan men ook wel “de waan van de dag” noemen als dit tot effect 
heeft dat men de eerste fasen ook overslaat in geval de aard van de uitda
ging dat eigenlijk niet toestaat. 

filosofische verdieping: lerende organisatie of aggregatiemens?

Het veranderen van groepsgedrag kan men ook 'groepsleren' noemen. Sinds de 17e 
eeuwse Jan Amos Comenius het systematisch denken over leren in een stroomversnel
ling bracht27, zijn over dat leren veel theorieën gevormd en instrumenten ontwikkeld. De 
stap van individueel leren naar groepsleren is echter een lastige. Slechts enkele theoreti
ci hebben die stap gezet. In deze verdieping wordt kort het gedachtegoed van enkele 
van hen, vergeleken met dat van de aggregatiemens. 

De Nederlandse bestuurskundige Roger Jolly geeft in zijn proefschrift 'de lerende bu
reaucratie' een interessante schets van twee denkrichtingen die het (leer)gedrag van 
een groep pogen te beschrijven28. Enerzijds is er de systeembenadering, die ervan uit
gaat dat een groep een systeem is dat steeds beter leert omgaan met de omliggende 
werkelijkheid. Anderzijds is er de constructivistische benadering, die ervan uitgaat dat 
een lerende groep slechts de eigen interpretaties van de werkelijkheid en zijn eigen nor
men en waardensysteem aanpast. Jolly noemt het woordgebruik in de literatuur over le
rende organisaties een 'conceptueel mijnenveld'. Ondanks zijn diepgravend exposé komt 
Jolly echter niet met een model dat denken en doen van een groep in onderdelen op
splitst, teneinde zijn werking uit het samenspel der onderdelen beter te kunnen begrij
pen. Een veelgebruikt begrip als 'second-loop learning' blijft daardoor ambivalent en kan 
zich net zo goed op leergedrag via denken als leergedrag via doen betrekken. Bij de ag
gregatiemens bestaat een dergelijke ambivalentie niet. In het AAG-model valt de 'se
cond-loop' eenvoudigweg samen met de denkcyclus.

David Kolb ontwikkelde in de jaren 70 van de vorige eeuw een theorie over verschillen in 
leerstijlen van mensen29. Die kwam erop neer dat er een viertal dominante leerstijlen te 
onderkennen zijn waarin mensen zich van elkaar onderscheiden: concrete ervaring, re

27 J.A. Comenius, Didactica magna ("The Great Didactic"), 1633–1638

28 Roger Jolly, 2003: de lerende bureaucratie, uitgegeven in eigen beheer, ISBN 90 6464 804 2

29 Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.) 
Theories of Group Process, London: John Wiley
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flexieve observatie, abstracte conceptualiseerder, en actieve experimentator. Deze leer
stijlen hangen op de volgende wijze samen:

Figuur 6: de leercyclus van Kolb

Individuen zouden zich specialiseren op één van de vier stappen. De één zou zich meer 
toeleggen op kritische reflectie, de ander meer op abstraheren, enzovoort. Dat toeleg
gen op één of meer van de ze specialisaties heet bij Kolb een leerstijl. Het voert te ver 
om deze leerstijlen hier in detail te beschrijven. De kern van Kolbs' theorie is echter, dat 
een groep mensen beter kan leren, naarmate de verschillende leerstijlen meer in een 
open en vrije omgeving met elkaar gecombineerd kunnen worden. Zo'n werkingsprincipe 
biedt aanknopingspunten om de leerprestatie van een team te verbeteren. Kolb laat 
daarin ruimte voor non-coöperatieve samenwerking. De voorbeelden die Kolb zelf geeft, 
en de onderzoeken waarvan hij melding maakt in een artikel uit 2005 (Kayes, D. C., Kay
es, A., & Kolb, D. A. (2005) Experimental learning in teams, Simulation and Gaming ), 
zijn echter allemaal voorbeelden van de non-coöperatieve strategie 'optimalisatie' (zie 
hoofdstuk 3.5.1). Hij gaat dus niet in op de strategieën 'beïnvloeding' en 'regelgeving'. 
Sterker nog, hij lijkt ervan uit te gaan dat teams deze strategieën zoveel mogelijk uitslui
ten. Ook de theorie van Theodore Mills uit 1967, die de ontwikkeling van een team in vijf 
stadia beschrijft30, en die door Kolb wordt aangehaald, houdt eigenlijk alleen maar reke
ning met de strategie van 'optimalisatie'.

Peter Senge onderneemt een poging om tot een lerende organisatie te komen31. Hij in
troduceert daartoe het begrip 'systeem-denken' als een discipline die we ons eigen kun
nen maken om tot een beter begrip van grotere gehelen te komen. Het is verleidelijk om 
een blessure aan het beoefenen van een sport te wijten in plaats van aan een slechte 
conditie. Door systeemdenken kunnen we echter buiten het verband van een onmiddel
lijke ervaring, zoals de sportwedstrijd, treden en een slechte conditie als oorzaak herken
nen. Senge noemt dat de 'vijfde discipline'. Hij ontleent zijn gereedschappen als system-

30 T. M. Mills, 1967: The Sociology of Small Groups. Pp. viii, 136. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall

31 P.M. Senge, 1990: The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization.
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maps en mind-maps aan de (sociale) systeem analyse. Deze gereedschappen helpen ons 
om onze acties als mens of als groep af te stemmen op die van andere mensen, en op 
die van andere groepen. In potentie zijn ze dus goed inzetbaar voor non-coöperatieve 
samenwerkingsstrategieën als 'beïnvloeding' en 'regelgeving'. Inzicht in samenhang van 
gedragingen van concurrenten maakt immers mogelijk dat concurrenten gezamenlijk de 
aard van die samenhang wijzigen. Senge geeft echter nergens voorbeelden van dergelij
ke toepassingen van zijn theorie. In plaats daarvan lijkt hij eerder geneigd om onderlin
ge beïnvloeding van concurrerende groepsleden als ineffectief gedrag te kenmerken of 
het als onrijpe politieke spelletjes af te doen die als een gebrek aan 'personal mastery' 
opgevat moeten worden (één van de andere vijf disciplines die door Senge genoemd 
worden). Hieraan kunnen we zien dat Senge zijn theorie niet van toepassing acht op 
groepen maar op de individuen die daarvan onderdeel zijn en dat hij het leren van orga
nisaties niet in termen van groepsgedrag beschrijft maar in termen van een optelsom 
van interacterende individuen. Hij blijft bij het individu en beschouwt het leren van groe
pen als een rechtstreekse afgeleide van het leren van individuen. 

Het lijkt er dus op dat deze twee leertheorieën uiteindelijk toch het functioneren van het 
menselijk individu in een groep beschrijven en niet zozeer het functioneren van een 
groep als geheel. Interventies zijn gericht op het beïnvloeden van manieren waarop het 
individu met (verschillende soorten) andere individuen omgaat. Binnen deze leertheorie
ën is daarnaast geen plek voor non-coöperatieve samenwerking.
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3.8 samenvatting hoofdstuk 3

In dit deel is het AAI-model tot een AAG-model 'geaggregeerd' dat denken en doen 
van een groep beschrijft. De vier werkingsprincipes van dat model komen sterk 
overeen met de werkingsprincipes van het individu, maar vertonen ook enkele bij
zondere verschillen. Het navolgende plaatje geeft een overzicht. Lezers met een 
tegenzin tegen al te psychologiserende termen vinden ook hier weer een aantal 
minder heftige termen.

Wellicht wilt u, alvorens naar het laatste deel te gaan, deze vier werkingsprincipes 
eens toepassen op de organisatie waar u werkt, de afdeling die u leidt, of het team 
waarmee u een sport beoefent. Probeer er eens achter te komen waar uw groep 
zich bevindt. 
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Figuur 7: vier werkingsprincipes voor groepen
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4 naar een praktische toepassing

Een groep mensen wordt met de aggregatiemens niet als een optelsom van indivi
duen benaderd, maar als een andere toestand waarin een mens kan verkeren. Met 
de introductie van deze metafoor ontstaat een nieuw afwegingskader voor groeps
gedrag. Een afwegingskader dat helpt te begrijpen, hoe menselijk gedrag veran
dert bij de overgang van de ene aggregatietoestand naar de andere. Op die ma
nier kan men herkennen, dat afwijkingen als autisme, rigiditeit en narcisme bij 
groepen net zo goed voorkomen als bij individuen. Het afwegingskader helpt de 
vermommingen te doorzien waarin dezelfde aandoeningen zich ook bij groepen 
voordoen. Schizoïde en autistische aandoeningen zijn zowel afwijkingen in de be
gripsvorming van een individu als afwijkingen in de kennisvorming van groepen. In 
dit hoofdstuk wordt het praktische nut van dit afwegingskader verkend. 

Daartoe wordt in de navolgende paragraaf besproken hoe men de vier werkings
principes van de aggregatiemens als manieren kan zien waarom men groepsge
drag kan beïnvloeden. Groepsgedrag kent als het ware vier “schuifjes” die men kan 
bedienen. In de daaropvolgende drie paragrafen worden instrumenten besproken, 
waarmee men deze schuifjes kan bedienen. Hieronder volgt een kort overzicht van 
deze instrumenten:

instrument bedient de schuifjes / 
gebaseerd op werkingsprincipe:

beschreven in pa
ragraaf:

EVM-instrument 2) methodevorming 

4) verloop 

4.2

EKV-instrument 1) kennisvorming 4.3

KDD-instrument 3) overtuigingen (koppeling van 
    Denken en Doen)

4.4

Workshop Pianis
tiek

Diagnosetool, niet bedoelt om schuif
jes te bedienen maar om te inventari
seren in welke stand de schuifjes 
staan.

4.5

In de laatste paragraaf (4.6) wordt een handreiking gegeven voor de doorontwik
keling van de aggregatiemens. Dat wordt gedaan in de vorm van een systeemmo
del dat laat zien dat men 'de samenleving' als een derde (nog te beschrijven) ag
gregatieniveau van de aggregatiemens kan zien, naast 'individu' en 'groep'.  
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4.1 werkingsprincipes als schuifknoppen

Met de aggregatiemens zijn vier werkingsprincipes gevonden die het gedrag van 
een individu (op een zeker abstractieniveau) verklaren. Het is niet uit te sluiten dat 
er in de toekomst meer werkingsprincipes worden gevonden of dat er verschuivin
gen in de betekenis van één van de gevonden werkingsprincipes ontstaan. Voor
alsnog wordt echter verondersteld dat de vier gevonden werkingsprincipes van het 
individu verklarend zijn voor het overgrote deel van het gedragsrepertoire van een 
individu. Men kan om die reden met recht van een integraal afwegingskader spre
ken, dat een voorspellende waarde heeft voor de volle breedte van het gedragsre
pertoire van dat individu. Men kan daarmee binnen waarschijnlijkheidsmarges 
voorspellen welke de effecten van bepaalde interventies op dat gedrag zullen zijn. 

Het afwegingskader van de aggregatiemens werkt dan bijvoorbeeld zo, dat men 
kan inschatten of een bepaalde opdracht aan dat individu (als gedragsinterventie) 
er toe bijdraagt of een individu zich manischer dan wel depressiever zal gedragen. 
En of diezelfde opdracht er toe bijdraagt dat het individu zich narcistischer dan wel 
afhankelijker zal gaan gedragen. En zo ook voor de andere twee werkingsprinci
pes. Men kan zo integraal afwegen of de specifieke opdracht het individu uit ba
lans, of juist in meer evenwicht zal brengen. De functie van het afwegingskader is 
dus dat men interventies kan plegen die, naast een specifiek inhoudelijk doel, ook 
steeds een optimaal evenwicht van het individu nastreven. Onder een optimaal 
evenwicht wordt dan verstaan, dat men afwijkingen tegen gaat. Men moet een de
pressief individu bijvoorbeeld eerder oppeppen en stimuleren en een manisch indi
vidu eerder in zijn voorkeur afremmen.

De vier werkingsprincipes voor het gedrag van groepen vormen eenzelfde integraal 
afwegingskader, maar dan voor groepen. Men kan daarmee op eenzelfde manier 
voorspellen, of bepaalde interventies het groepsgedrag evenwichtiger danwel min
der evenwichtig zullen maken. En men kan ermee analyseren welke afwijkingen 
het groepsgedrag vertoont. In het navolgende plaatje is dit aanschouwelijk ge
maakt.

Elk werkingsprincipe is hier als een schuifknop verbeeld, die tussen twee uitersten 
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beweegt, bijvoorbeeld tussen rigiditeit en dissociatie. Veel samenwerking tussen 
mensen functioneert niet goed, doordat een schuifje ongemerkt in een uiterste 
stand is terechtgekomen. Van een ministerie dat elk jaar met hervormingen komt, 
kan men de kennisvorming met enige zekerheid schizoïde noemen. En een groep 
hangjongeren die voortdurend passanten lastig valt, kan met goed recht manisch 
gedrag worden verweten. De groepsleden zelf zien dat niet, zoals de wandelaars in 
de afbeelding ook niet zien wat zich boven hun hoofden afspeelt. De waarnemer 
bovenop het mengpaneel ziet dat echter wel. Een goed functionerende groep 
houdt afstand tot uitersten en zoekt steeds actief naar een goede middenweg bij 
elk van de werkingsprincipes.

In dit boek is besproken hoe bestaande managementtheorieën en –methodieken 
manieren blijken te zijn, om de schuifregelaars in de goede stand te krijgen. Door 
nu een integraal afwegingskader te creëren, kan men beter beoordelen welk ma
nagementboek bij welk groepsgedrag op zijn plek is. Men moet geen manie bevor
derende managementtheorie toepassen op een groep die al sterk manisch is. En 
men moet geen organisatorische inrichting nastreven die autisme bevordert bij een 
groep waarvan het schuifje al ver in het autistische spectrum staat. Zolang men 
geen integraal afwegingskader heeft, kan men de werking van een specifiek mana
gementinstrument niet op een dergelijke manier beoordelen. Een niet-integraal af
wegingskader houdt immers steeds maar met enkele aspecten van het groepsge
drag rekening! Men kan daarom steeds andere afwegingskaders uit de kast halen 
die steeds met andere voorspellingen komen. Zuiver omdat het kader slechts een 
beperkt aantal aspecten van het groepsgedrag behandelt! Met de schuifjes van de 
aggregatiemens systematiseert men het begeleiden van groepsgedrag waardoor 
men de willekeur vermindert. Men kan de praktijk van het begeleiden van groepen 
dus met behulp van de aggregatiemens professionaliseren! 

praktische toepassing, een voorbeeld

In een regio hebben zes gemeenten het voornemen geuit om op het vlak van welzijn en 
sociale zaken samen te werken. Eén van de burgemeesters wil een procesbegeleider in
huren om een bijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst in dit voorbeeld geldt als een 
interventie in het groepsgedrag van de zes gemeenten. Het afwegingskader van de ag
gregatiemens kan nu gebruikt worden om deze bijeenkomst zo te organiseren, dat er 
een positief effect op het groepsgedrag ontstaat. 

In de eerste plaats dient men daartoe de beoogde groep af te bakenen. Bepalend voor 
deze afbakening is volgens de uitgangspunten van de aggregatiemens niet of men een 
handige en overzichtelijke groepsgrootte heeft. Evenmin is doorslaggevend of de 
groepsleden voldoende bestuurlijke macht vertegenwoordigen, noch of zij voldoende in
houdelijke kennis van de materie hebben. Bepalend is of er sprake is van een gezamen
lijke opgave. Men kan daarbij geen arbitrair onderscheid maken tussen uitvoerders en 
beleidsmakers of tussen bestuurders en ambtenaren. Al wie bij de opgave betrokken is 
behoort bij de afgebakende groep, onafhankelijk van de aard van die betrokkenheid of 
de rol die men in die groep vervult. In het licht van dit uitgangspunt volstaat het niet om 
bijvoorbeeld enkel met bestuurders om de tafel te gaan. Ambtenarij en bestuur hebben 
elkaar bij dit type uitdaging immers nodig! Een eventueel bestuurlijk vooroverleg kan 
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dan ook alleen tot strekking hebben, de processtappen van een breder overleg in kaart 
te brengen. De ongeschreven regel, dat men bestuurders en ambtenaren, of beleidsvor
mers en uitvoerders niet aan eenzelfde overleg moet laten deelnemen, staat maar al te 
vaak een juiste groepsafbakening in de weg. Naarmate men de groepsafbakening te 
nauw neemt, komt succes verder weg te liggen. Dat wil niet zeggen dat men iedereen 
maar met elkaar om tafel moet zetten. Het wil wel zeggen dat men, als men het be
stuurlijk en ambtelijk overleg separaat vorm geeft, men de contactmomenten tussen bei
de overleggen wel zodanig dient vorm te geven dat er toch groepsvorming voor het ge
heel optreedt. Een ruime afbakening van de groep wil ook niet zeggen, dat men niet 
eerst een vooroverleg kan organiseren met enkel maar bestuurders. Het wil echter wel 
zeggen dat het zinloos is om met zo'n beperkte en geïsoleerde deelgroep al allerlei stap
pen te zetten en plannen uit te werken. Men bereikt dan als deelgroep een consensus en 
men denkt het met elkaar eens te zijn, terwijl de groep als geheel nog niet eens kennis 
heeft genomen van de uitdaging. Ongewild heeft men hierdoor juist het tegendeel van 
consensus bereikt, namelijk een kloof in hoe men de uitdaging beleeft. In de praktijk 
blijkt deze kloof vaak niet meer met formele macht te overbruggen. Er is met andere 
woorden geen alternatief voor een aandachtvolle en zo reëel mogelijke afbakening van 
de groep.

Nadat de procesbegeleider de groep van uit te nodigen personen heeft afgebakend gaat 
hij het eerste overleg vorm geven. Hij vormt zich een beeld van de groep door zich af te 
vragen in welke stand de schuifjes van de aggregatiemens bij deze groep staan. Hoe ri
gide of dissociatief is deze groep? Hoe narcistisch of afhankelijk is deze groep? En zo 
voorts. Hij spreekt hiertoe met diverse leden van de groep en informeert naar eerdere 
ervaringen van deze (en vergelijkbare) groep(en). Later in het proces, als er meer erva
ring met de groep is opgedaan, zal dit beeld duidelijker en meer uitgesproken worden.

De procesbegeleider gaat nu aan de slag met het voorbereiden van de eerste stap in het 
overleg. Per schuifknop van de aggregatiemens maakt hij daartoe de volgende afwegin
gen:

1) schuifknop kennisvorming: autistisch-schizoïde

Eerdere overleggen tussen ambtenaren en bestuurders inzake de herindeling van de 
brandweerregio's hebben een neiging tot autisme laten zien. Er werden dan al snel aller
lei onderzoeksbureaus ingeschakeld om keuzes te verantwoorden die men nog niet ge
nomen had en men wilde elke mogelijke variant en elk scenario steeds volledig doorre
kenen. Alhoewel de brandweerregio niet uit precies dezelfde gemeenten was samenge
steld, besluit de procesbegeleider het zekere voor het onzekere te nemen en in de eer
ste bijeenkomst geen onderzoeksmateriaal of feitenmateriaal in te brengen, maar zich te 
concentreren op een (kwalitatieve) beschrijving van de aard van de uitdaging (waar men 
met z'n allen voor staat). Hij besluit een film op te nemen waarin een aantal belangrijke 
stakeholders vertellen tegen welke problemen zij in de dagelijkse praktijk aanlopen en 
deze film als aanzet tot de discussie te gebruiken.

2) schuifknop methodevorming: depressief-manisch

Uit gesprekken met groepsleden heeft de procesbegeleider de indruk opgedaan dat de 
groep zich mogelijk een beetje manisch gedraagt en dat de fysieke voorkeursstijl waar
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schijnlijk dominant is. De procesbegeleider schat daardoor in dat men daardoor te snel 
over concrete zaken als het beschikbare geld en een te realiseren gezamenlijk gebouw 
wil praten. Hij zoekt daarom naar een aantal deelnemers met andere voorkeursstijlen en 
geeft deze een modererende functie voor de eerste bijeenkomst. Verder besluit hij om 
de gespreksthema's zo te kiezen, dat de andere drie stijlen expliciet worden geactiveerd. 
De beheeroplossing van de samenwerking wordt bijvoorbeeld expliciet als thema be
noemd.

3) schuifknop aansturing: dissociatief-rigide

De procesmanager probeert een onderscheid te maken tussen denkers en doeners bin
nen de groep. Vervolgens analyseert hij de relatie tussen beide. Hij heeft de indruk dat 
het aantal denkers verhoudingsgewijs erg groot is. Dit zowel op bestuurlijk als op amb
telijk niveau. Uit de verhalen maakt hij voorlopig op dat de denkers zich van de doeners 
afzonderen. Hij vermoedt dan ook een milde vorm van dissociatie en kiest daarom voor 
een werkvorm waarin het contact tussen denkers en doeners zoveel mogelijk gestimu
leerd wordt.

4) schuifknop verloop/fasering: afhankelijk-narcistisch

Eerdere initiatieven in de regio laten zien dat men graag in een aantal rake klappen thuis 
wil komen. Er is een neiging om veel problemen tegelijkertijd en in één klap op te los
sen. Veel groepsleden hebben ook richting de procesmanager aangegeven dat ze “snel 
tot afspraken” willen komen en “geen zin hebben in een eindeloos praatcircus”. Men 
dringt overwegend aan op het bereiken van een “consensus op hoofdlijnen”, gelijk in de 
eerste bijeenkomst. De procesmanager herkent hier een narcistisch groepsgedrag in en 
realiseert zich dat er iets extra's gedaan zal moeten worden om de groepsleden op de 
eerste bijeenkomst in een oriënterende en onderzoekende houding te krijgen. Hij besluit 
daarom, de bijeenkomst te openen met een aantal raadsels, waarvan de oplossing ieder
een zal verrassen. Hij wil hiermee laten beleven dat ingesleten gewoonten en redenerin
gen vaak niet voldoende zijn om problemen op te lossen. Hij wil de groepsleden uitda
gen om een open en oriënterende houding aan te nemen. Zowel ten opzichte van elkaar 
als ten opzichte van de uitdaging waar de groep voor staat.
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4.2 evenwicht in verloop en methodevorming

Het EVM-instrument (Evenwicht in Verloop en Methodevorming) is bedoeld om de 
schuifjes van twee werkingsprincipes tegelijk te bedienen. De met die schuifjes sa
menhangende werkingsprincipes zijn in hoofdstuk 3 als volgt geformuleerd:

! Werkingsprincipe 2: Methodeontwikkeling is een autonoom generatief 
groepsproces dat depressief kan worden bij afwezigheid van een duidelij
ke voorkeursstijl en dat manisch kan worden bij een te dominantie voor
keursstijl.

! Werkingsprincipe 4: Het verloop van groepsgedrag kan narcistisch zijn 
als het te ongenuanceerd is en in te weinig fasen is uitgedetailleerd; het 
kan afhankelijk zijn als het te genuanceerd is en te ver is uitgedetailleerd. 
Het optimale midden tussen beide uitersten wordt het standaardverloop 
genoemd. (Het verloop in vijf fasen zoals dat in dit hoofdstuk is opge
voerd, is daar een praktische uitwerking van.)

Een instrument dat deze twee schuifjes tegelijk bedient kan men ontwikkelen door 
een groepsopgave volgens het standaardverloop te faseren. Daarmee wordt 
schuifje 4 (verloop) in de juiste stand gedwongen. Het verloop kan dan niet meer 
te genuanceerd, maar ook niet te ongenuanceerd verlopen. Vervolgens bedient 
men het tweede schuifje (methodevorming) door steeds precies zoveel ruimte aan 
de voorkeurstijl van de groep te geven als nodig is om een nieuwe fase van het 
standaardverloop in te gaan. Daarmee voorkomt men een depressieve methode
vorming. Zo'n instrument moet er echter ook voor zorgen dat de andere stijlen vol
doende aan bod komen, voordat een vervolgstap wordt gezet. Daarmee voorkomt 
men een manische methodevorming. Een dergelijke instrument is al in 2005 vast
gelegd in de vorm van een model dat door Theo Reys, Rix Hof en Peter Schutte
vaar bij de oprichting van het bureau Vitha is ontwikkeld. Dat model was oorspron
kelijk bedoeld als een leermodel voor het Professionaliseren van Programma Mana
gement Praktijken (=LPM-model). Speciaal voor de aggregatiemens is dit model 
omgedoopt tot het meer toepasselijke EVM-instrument, ofwel Instrument voor 
Evenwichtig Verloop en Methodevorming: 

80



Deze figuur wordt van onder naar boven gelezen. De horizontale lagen van het 
bouwsel stellen het standaardverloop voor. Op elke horizontale laag worden steeds 
vier bouwstenen geplaatst die de vier kennisdomeinen (en voorkeursstijlen) sym
boliseren. Elke laag moet eerst worden afgebouwd voordat een volgende laag kan 
worden aangebracht. Anders ligt de glasplaat, die het evenwicht symboliseert, niet 
recht.  

Toepassingsvoorbeeld: Een natuurvolk overweegt om op een andere manier te 
gaan jagen. Momenteel wordt er met speren gevist door Mtua en Zumba. Die be
ginnen echter langzaamaan oud te worden en er zijn geen opvolgers met vergelijk
bare vaardigheden. Men verwacht nu dat de visvangst voor volgende generaties al
leen zeker gesteld kan worden als de manier van visvangen drastisch wordt veran
derd. En wel zo, dat meer stamleden erbij betrokken raken. De situatie waarin het 
natuurvolk verkeert, kan als volgt worden weergegeven:

Hoe

opspringende vissen doorspiesen

Wie

Mtua en Zumba

Wat

zalmen en forellen

Waarmee

speren

Tabel 7 : Huidig evenwicht in vissen vangen

Het EVM-instrument gaat er-van-uit dat het karakter van de vraagstelling over 
'wat' men wil gaan doen steeds per fase verschilt. In de eerste fase is sprake van 
een andere wat-vraag dan in de navolgende fasen. Ook het karakter van de overi
ge kennisdomeinen verandert per fase. De volgende tabel geeft een totaal-over
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zicht van de aard der vragen per 'domein' en per 'laag' van het model. Deze tabel 
dient evenals het EVM-instrument van onder naar boven gelezen te worden: 

Fase Wat Wie Waarmee Hoe

5 Resultaten ont
werpen

Betrokkenheid 
vorm geven

Middelen oormer
ken

Werkwijzen spe
cificeren

4 Alternatieven 
zeker stellen
(wat is plan B?)

Betrokkenheid ze
ker stellen 
(rolacceptatie)

Middelen zeker 
stellen 
(reserveren) 

Werkwijzen ze
ker stellen 
(control)

3 Wat men gaat 
bereiken

Wie men gaat be
trekken

Welke middelen 
men gaat inzetten 

Hoe men te 
werk zal gaan

2 Wat men kan 
bereiken

Wie men kan be
trekken

Welke middelen 
men kan inzetten

Hoe men te 
werk kan gaan

1 Wat men wil 
bereiken

Wie men wil be
trekken

Welke middelen 
men wil inzetten

Hoe men te 
werk wil gaan

Tabel 8 : inhoud der kennisdomeinen per fase van het standaardverloop

In hoofdstuk 3 is reeds eerder het navolgende schema gegeven voor het maken 
van afwegingen, waarbij dezelfde vier kennisdomeinen zowel horizontaal als verti
caal zijn uitgezet, zodat op de kruisvlakken de zogenaamde 'afwegingen' zichtbaar 
worden.

Wat Wie Waarmee Hoe

Wat A B C

Wie D E

Waarmee F

Hoe
Tabel 9 : zes afwegingen

Blijkens tabel 11 verandert het karakter van de te maken afwegingen wezenlijk per 
fase in het standaardverloop. Het is met andere woorden iets heel anders om af te 
wegen wat men wil, dan wat men zeker gaat stellen, etc. 

In de navolgende tabel is aan de hand van het voorbeeld van de jagende stam 
concreet gemaakt hoe deze afwegingen geformuleerd worden in fase 2 van het 
standaardverloop. (belettering is overeenkomstig de voorgaande tabel):
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nr. concrete vorm van de afweging 
(toegepast op de jagende stam)

algemene vorm van de afweging

A Een alternatieve jachtbuit zorgt ervoor dat 
er andere stamleden bij de jacht worden 
betrokken. Nieuwe betrokkenen bepalen 
welke jachtbuit gejaagd kan worden. 

Wat we doen is van invloed op wie 
het (kunnen of willen) doen. Wie er 
mee doen heeft invloed op (de keuze 
voor) wat we doen. 

B De alternatieve jachtbuit stelt eisen aan 
de jachtmiddelen. De jachtmiddelen die 
we beschikbaar hebben bepalen wat we 
kunnen jagen.

Wat we doen is bepalend voor de 
middelen die we nodig hebben. De 
middelen die we nodig hebben bepa
len wat we kunnen doen.

C De alternatieve jachtbuit verlangt een 
specifieke manier van jagen. Nieuwe ma
nieren van jagen maken bepaalde jacht
buiten mogelijk (en andere onmogelijk). 

Wat we doen stelt eisen aan de ma
nier waarop we dat doen. De manier 
die we kiezen bepaalt wat we kunnen 
doen (en niet kunnen doen). 

D De nieuwe jagersgroep kan middelen be
schikbaar maken. De benodigde middelen 
bepalen mede wie in de nieuwe jagers
groep zal plaatsnemen.

Wie er meedoen bepaald mede over 
welke middelen we kunnen beschik
ken. Welke middelen we nodig heb
ben bepaalt mede wie mee zal doen.

E De samenstelling van de jagersgroep is 
bepalend voor de (haalbaarheid van de) 
jachtmethode. De gekozen jachtmethode 
bepaalt wie in staat is om aan de jacht 
deel te nemen.

Wie er mee doen, bepaalt de manier 
waarop we het gaan doen. De ma
nier waarop we het gaan doen, be
paalt welke mensen er mee kunnen 
doen.

F De jachtmiddelen die de stam kiest, bepa
len mede welke jachtmethode mogelijk is. 
De jachtmethode bepaalt mede welke 
jachtmiddelen de stam zal gebruiken.

De middelen die we kunnen gebrui
ken bepalen welke manieren van 
handelen mogelijk zijn. De manier 
van handelen die we kiezen bepaalt 
mede welke middelen we kunnen ge
bruiken.

Tabel 10 : zes afwegingen voor hoe men kan jagen

Het onderstaande voorbeeld geeft aan hoe de jagende stam een evenwichtstoe
stand heeft bereikt in fase drie van het standaardverloop:

Hoe

scholen invangen

Wie

hele stam

Wat

voorn en baars

Waarmee

netten

Tabel 11 : evenwicht in wat men moet jagen
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4.2.1 met welke fase te beginnen?

Het EVM-instrument kent vijf lagen. Men hoeft echter niet bij elke opgave per sé 
telkens op de onderste laag te beginnen. In sommige gevallen is een eenvoudige 
aanpassing van de planning al voldoende. En zo'n handeling past bij de bovenste 
laag (uitwerken). Men hoeft de zaak in zo'n geval dus niet helemaal van onderaf 
weer laag voor laag op te bouwen. Om die reden is het zinvol om per groepsopga
ve vast te kunnen stellen naar welke 'laag' van het EVM-instrument men minimaal 
'af moet dalen'. De volgende stelregels kunnen daarbij als leidraad dienen:

● Als de groep nog niet bekend is met de opgave of de groepsleden kennen 
elkaars mening over de opgave nog niet, dan wordt altijd onderaan begon
nen (bij 'willen').

● Indien er nog geen gezamenlijke ideeën bestaan over de wijze waarop een 
opgave aangepakt kan worden, en de groepsleden hebben daar onderling 
nog geen ideeën over uitgewisseld, dan wordt minimaal op laag twee be
gonnen (kunnen).

● Als de groep wel oplossingsroutes kent, maar er heeft nog geen onderhan
deling plaatsgevonden die tot een keuze voor een gezamenlijke route 
heeft geleid, dan wordt minimaal op laag drie begonnen (willen).

● Indien de groep nog niet weet hoe de opgave in de hand zal worden ge
houden en de beelden van de groepsleden m.b.t. de wijze van besturing 
zijn nog niet op elkaar afgestemd, dan wordt minimaal op laag vier begon
nen (zekeren).

● In de uitwerkingsfase kan men beginnen als alle besturingsvraagstukken 
zijn opgelost en men enkel nog de operationele zaken hoeft te regelen.

Op deze vuistregels zijn de volgende toevoegingen en aanmerkingen te maken:

● Als de samenstelling van een groep tijdens een opgave wijzigt, dan moet 
overwogen worden of het nodig is om een aantal lagen van het model op
nieuw te doen. Een sterke wijziging van de samenstelling betekent name
lijk vrijwel altijd dat de groep vormeloos wordt en dat de groepsleden zoe
kend en oriënterend gedrag aan de dag leggen. Zulk gedrag hoort bij de 
onderste laag van het EVM-instrument. In zo'n situatie kan men bijvoor
beeld maar beter geen commitment van een groep vragen (=moeten). Dat 
staat gelijk aan 'forceren' en men kan er demotivatie mee veroorzaken en 
groepsleden mee kwijtraken.

● Als de groepsleden namens een achterban participeren, waaraan zij hiërar
chisch ondergeschikt zijn (het zijn met andere woorden niet de hoogste 
bestuurders), dan kan men eigenlijk niet veel anders doen dan onderaan 
het model te beginnen. De achterban zit immers niet aan tafel. Men moet 
daarom in het proces zelf zeker stellen dat de achterban adequaat wordt 
vertegenwoordigd. Dit betekent dat de vertegenwoordiger met zijn achter
ban een eigen groepsopgave heeft die een verloop kent dat van de centra
le opgave is afgeleid. Tenzij men precies en in detail op de hoogte is van 
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de diverse achterbannen van de betrokkenen, dient men er uit voorzorg 
van-uit te gaan dat de achterban van de vertegenwoordiger zich nog op de 
opgave moet oriënteren. Onderop beginnen dus!

miniatuur casuïstiek: wel of niet van onderaf beginnen

1)  Stella en Henk ontmoeten elkaar voor een blind-date. Ze zijn allebei op zoek naar 
een partner en dat weten ze ook van elkaar. Zowel Stella als Henk hadden al eerder 
blind-dates gehad en de verleiding was dan ook groot, om deze date als de zoveelste 
routineklus af te handelen. Eerdere ervaringen hebben hen teleurgesteld en daarom 
stonden ze eigenlijk beide niet zo erg open voor de nieuwe date. Op aandringen van 
vrienden besloten ze echter toch uit te gaan van een meer open houding. Ze probeerden 
met andere woorden eerst eens af te tasten wat ze van elkaar wilden. Zonder jezelf op 
die manier open te stellen, heeft een blind date immers niet veel zin!

2) Een groepje van vijf oude studievrienden gaat een avondje biljarten. Ze hebben dat al 
vele malen gedaan. Deze keer besluiten ze bij een ander café af te spreken. Zo'n opgave 
hoeft niet helemaal van onderop in het EVM-instrument aangepakt te worden. Zelfs laag 
vier kan men ongemoeid laten want oplossingen voor het thuiskomen heeft men te kust 
en te keur. Indien men naar het zelfde café als altijd zou zijn gegaan, dan was zelfs het 
maken van operationele afspraken wellicht overbodig geweest. Dan had men elkaar op 
routine gevonden. Omdat de vrienden nu een nieuwe plek uitproberen moet men echter 
wel even een paar dingen uitwerken, zoals afspraken maken over tijdstippen en plaats 
van ontmoeten. 

3) Drie verschillende organisaties willen samen eenzelfde gebouw betrekken en daar een 
zogenaamd multifunctioneel centrum beginnen. Een werkgroep met leden van alle drie 
organisaties moet dat voorbereiden. Men heeft zich uitgebreid georiënteerd, er is onder
zoek gedaan en men heeft met elkaar besproken, hoe men met elkaar kan samenwer
ken. Toch lijkt het alsof er steeds nieuwe oplossingen worden geformuleerd zonder dat 
men ooit echt tot concrete plannen komt. Eén van de drie organisaties geeft aan dat de 
motivatie af begint te brokkelen. Het gevoel overheerst, dat men met een herhaling van 
zetten bezig is. De directeuren van de drie organisaties komen bijeen en constateren dat 
de werkgroep voornamelijk uit onderzoekers bestaat, die van nature niet geneigd zijn 
om zich vast te leggen op een oplossing (=moeten). De werkgroep wordt uitgebreid met 
een manager die dat van nature wel sterk in zich heeft. Deze manager hoeft niet onder
aan te beginnen. Hij kan zijn werk op laag drie oppakken door de overige werkgroeple
den in een committerende houding te brengen, waarna een gezamenlijk gedragen oplos
sing voor de samenwerking tot stand kan komen.

4.2.2 het verlaten van evenwicht

Evenwicht kan zowel een zegen zijn als een vloek. Een zegen omdat het rust en 
stabiliteit brengt en een vloek omdat het evenwicht kan overgaan in een status 
quo waarin partijen met macht hun posities gaan verdedigen en zo vervolgbewe
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gingen onmogelijk maken. De kranten staan vol van voorbeelden over regimes die 
in allerlei landen ten koste van nagenoeg alles de macht vast proberen te houden. 
De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter32 spreekt er over dat je een dergelij
ke status quo alleen door een creatieve destructie kunt doorbreken. Hij doet die 
uitspraak in verband met het concept van een economisch equilibrium zoals dat 
van de Fransman Léon Walras bekend is33. In zo’n equilibrium is sprake van een 
systeem van vraag en aanbod dat tot evenwicht in prijzen leidt. Creatieve destruc
tie houdt volgens Schumpeter in dat een ondernemer een technologisch vernieu
wend product op de markt brengt waarmee hij het evenwicht verstoort. De onder
nemer neemt bij Schumpeter dan ook een centrale positie in als veroorzaker van 
vooruitgang en doorbreker van de status quo.

Het EVM-instrument kan op zo'n manier worden ingezet, dat een evenwichtstoe
stand niet over gaat in een status quo. Bijvoorbeeld door zorg te dragen dat bij 
elke afsluiting van een fase steeds ook een commitment voor de volgende fase tot 
stand komt, en door niet te lang te wachten vooraleer met de volgende fase wordt 
aangevangen. Te lang wachten kan er de oorzaak van zijn dat partijen (wellicht 
onbedoeld) de voordelen gaat uitbuiten die zij in een tussentijds evenwicht hebben 
verkregen.

Het is dus zaak om de gang er een beetje in te houden. Daartoe blijkt overigens in 
de praktijk veelal eerder een matigende dan een stimulerende invloed nodig. Groe
pen kennen namelijk vaker een manische dan een depressieve methodeontwikke
ling en zetten om die reden ook meestal uit zichzelf stappen op hun voorkeursdo
mein (die met de voorkeurstijl van de groep overeenkomt). In termen van het 
EVM-instrument wordt dan een voorkeursblok op de eerstvolgende bouwlaag ge
legd. Een afdeling ruimtelijke ontwikkeling kan bijvoorbeeld op laag drie een voor
stel doen voor het integreren van twee concurrerende plannen die op laag twee 
zijn geformuleerd. De afdeling blijft daarin bij zijn voorkeursstijl (Wat). Eventuele 
ambities om maar gelijk naar de volgende bouwlaag door te stapelen moeten dan 
afgeremd worden, anders zou men gelijk een hele toren van voorkeursblokken op
stapelen (=manisch groepsgedrag). En dat is niet de bedoeling want een even
wichtig verloop vereist dat elke bouwlaag eerst met alle vier blokken wordt afge
bouwd, voordat een vervolglaag wordt gebouwd.

De begeleider beteugelt de dadendrang zodat er geen stappen worden overgesla
gen en er niet te veel voorkeursstappen achter elkaar worden gezet (=vermijden 
van manisch groepsgedrag). In een enkel geval, als de groep geen voorkeursstijl 
heeft, zal de begeleider de dadendrang juist moeten stimuleren om de groep een 
voldoende stevige stap te laten zetten. Dat kan hij bijvoorbeeld doen door er een 
externe expert bij te betrekken. Daarnaast dient de begeleider ook iets extra’s te 
doen waarmee hij de groep in een houding krijgt die hoort bij de fase waarin men 
verkeert. Bij het betreden van de eerste laag uit het EVM instrument kan men bij
voorbeeld met behulp van een artistieke film de uitdaging aanreiken. Daardoor 
wordt het makkelijker voor de groep om zich onbevangen op die uitdaging te ori
ënteren. De tweede laag kan men inluiden door eerst op een ludieke manier aan 

32  Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy" (1942) 

33 Marie Esprit Léon Walras, La Théorie mathématique de la richesse sociale, 1873-1883
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improviserende samenzang te doen. Zo komt men meer in de stemming om op 
een vrije manier op elkaar in te spelen. De derde laag kan men inluiden met een 
onderhandelingsspel. Zo komt men in een serieuze houding, die in staat stelt om 
te committeren, etc.

4.2.3 voorbereiding van gebruik EVM-instrument

Het EVM-instrument kan zowel bij coöperatieve als bij non-coöperatieve samen
werking worden toegepast. Bij het voorbereiden van de inzet van het instrument 
moeten echter eerst de eventueel aanwezige belangenverschillen worden wegge
nomen tussen samenwerkingspartners. Het kan zijn dat men bij aanvang al ver
moedt dat van de ene deelnemer veel meer inspanningen gevraagd zullen worden 
dan van de ander, terwijl de voordelen niet overeenkomstig veel groter zijn. Zulke 
grote verschillen in belangen dient men aan te pakken, om te voorkomen dat deel
nemers zich onwillig opstellen of alleen maar voor de lieve vrede meedoen.

Het wegnemen van belangenverschillen tussen deelnemers heet compenseren. In
strumenten voor het uitvoeren van een stakeholders-analyse, waarmee voordelen 
en inspanningen in kaart worden gebracht, zijn er te kust en te keur. Aan dat be
staande arsenaal hoeft dit boek dan ook niets toe te voegen. Wel is een aanvulling 
nodig om aan te geven hoe belangenverschillen die middels dergelijke tools boven 
water komen, bij coöperatieve samenwerking anders gecompenseerd worden dan 
bij non-coöperatieve samenwerking. Zonder die aanvulling zou men een valse start 
kunnen maken met de inzet van het EVM-instrument. 

Verschillen tussen coöperatie en non-coöperatie

Zoals de pianist uit hoofdstuk 2 zich kan verliezen in details, zo kunnen groepen 
zich verliezen in het nastreven van efficiency zonder aandacht te hebben voor ef
fectiviteit. En bij non-coöperatieve samenwerking kan een groep volledig opgaan in 
een strategie van beïnvloeding  zonder zich om optimalisatie of om regelgeving te 
bekommeren. Denk aan een bedrijf dat een heftige reclamecampagne start (=be
ïnvloeding) om dure tandenstokers aan de man te brengen die geen enkele meer
waarde hebben ten opzichte van concurrerende producten (=geen optimalisatie). 
Of denk aan een hypotheekverstrekker die zijn klanten onder druk zet (=veel beïn
vloeding) om een overwaardehypotheek af te sluiten die ze helemaal niet nodig 
hebben (=geen optimalisatie).

Deze voorbeelden laten zien dat een evenwichtige keuze voor samenwerkingsstra
tegieën waardevol is. Bij coöperatieve samenwerking dient er evenwicht te zijn tus
sen de strategieën efficiency, effectiviteit  en synergie en bij non-coöperatieve sa
menwerking tussen de strategieën optimaliseren, beïnvloeden en regelen. Groepen 
kunnen uiteraard wel een voorkeur voor een specifieke samenwerkingsstrategie 
hebben. De ene pianist let nu eenmaal ook meer op de details terwijl de ander 
meer oog heeft voor de melodische lijnen. Die voorkeur mag echter niet zo domi
nant zijn dat de andere strategieën in de verdrukking komen. Men zou dan immers 
op zeer efficiënte wijze de volkomen verkeerde dingen kunnen gaan doen, of de 
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perfect effectieve zaken op volstrekt inefficiënte wijze uitvoeren. Men zou een vol
maakt optimale marktstrategie kunnen volgen in een marktsegment dat ten dode 
is opgeschreven.

Het navolgende schema zet de coöperatieve en non-coöperatieve samenwerkings
strategieën met een aantal voorbeelden op een rij:

strate-
gie

non-coöperatie coöperatie stra
tegie

Optima
liseren

• sportverenigingen die met 
elkaar om een landstitel 
vechten ontwikkelen steeds 
betere trainingsmethoden

• een bedrijf ontwikkeld een 
product dat goedkoper is 
dan dat van concurrenten

• afdelingen van een be
drijf leren om werk beter 
aan elkaar over te dra
gen

• een Business Unit neemt 
het werk van een andere 
Unit tegen minder kosten 
over

Effici
ency

Beïn
vloeden

• vier aangrenzende gemeen
ten, die elkaar beconcurre
ren in het aantrekken van 
bedrijvigheid, ontwikkelen 
samen een bedrijventerrein

• reclamecampagne voor pro
duct van een bedrijf

• beïnvloedingscampagne (te
gen roken) door overheid

• vier aan elkaar grenzen
de gemeenten werken 
met de provincie aan een 
provinciale weg door hun 
gebied

• drie dochterondernemin
gen van een concern zet
ten in opdracht van het 
concern samen een pro
duct in de markt

Effecti
viteit

regelen

• de tweede kamer neemt een 
wet aan die misbruik van 
voorkennis (voor handelen 
op de beurs) strenger aan
pakt

• een branchevereniging in
troduceert nieuwe criteria 
voor lidmaatschap

• een directie besluit de 
gehele organisatie te re
organiseren

• afdelingen van een mi
nisterie besluiten samen 
een voorstel bij de hoog
ste ambtenaar in te die
nen voor onderlinge her
schikking van het perso
neel

Syner
gie

Tabel 12 : voorbeelden van samenwerkingsstrategieën

Tussenvormen en nuanceringen zijn denkbaar. De samenwerking tussen vier ge
meenten die samen een bedrijventerrein willen ontwikkelen behoeft bijvoorbeeld 
niet volledig non-coöperatief te zijn. Ze kunnen alle drie onder dezelfde provincie 
vallen en daar dus in zekere zin van afhankelijk zijn. Toch is inzake bedrijventerrei
nen de autonomie van de gemeente zodanig groot, dat zij overwegend als concur
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renten gezien moeten worden. Bij het aanleggen van een provinciale weg door die
zelfde gemeenten is echter overwegend sprake van coöperatieve samenwerking 
omdat de bevoegdheid voor het aanleggen van een dergelijk weg bij de provincie 
ligt. 

4.2.4 compenseren

Bij non-coöperatieve samenwerking kunnen deelnemers in vrije onderhandeling 
hun compensatieproblematiek oplossen. Zij kunnen zelf voorstellen doen en voor
stellen van anderen afwijzen. Bij coöperatieve samenwerking zijn deelnemers af
hankelijk van elkaar en wordt onderhandeling per definitie bemiddeld door een 
derde. De deelnemers zijn dan immers niet vrij om zelf voorstellen te doen of die 
van anderen af te wijzen. Daarnaast zijn de resultaten van een onderhandeling 
sterk afhankelijk van de strategie van de onderhandelingspartners. Bij 'optimalisa
tie' is vaak sprake van een uitruil van voordelen en inspanningen, terwijl bij 'beïn
vloeden' eerder sprake is van het samenvoegen van voordelen (denk aan Philips en 
Douwe Egberts die samen de Senseo ontwikkelen). Een begeleider dient zijn aan
pak op deze verschillen af te stemmen.

Onopgeloste compensatieproblematiek is een veelvoorkomende oorzaak voor vast
zittende verhoudingen. Mogelijk komt het zelfs veel vaker voor dan het 'ontbre
kend leiderschap' of de zogenaamde 'organisatievirussen' die in menig handboek 
als mogelijke oorzaken werden opgevoerd. Menig veranderingstraject probeert 
men vlot te trekken door adviseurs in te huren die de onderlinge samenwerking 
binnen de groep middels workshops gaan verbeteren. Bij nadere beschouwing 
blijkt dan echter dat één van de groepsleden simpelweg bang was dat al het werk 
op zijn schouders terecht zou komen. Om die reden saboteerde dat groepslid het 
werk van de ingehuurde adviseurs. Wie dan regelt dat dit groepslid voor het pro
ject wordt vrijgesteld brengt de zaak ineens zonder morren op gang. Een eenvou
dige compensatie van belangenverschillen heeft dan ook vaak meer effect dan in
gewikkelde structuur- of cultuurinterventies.

Vaak is de begeleider van een verandering echter helemaal niet bevoegd om com
pensatieproblematiek bespreekbaar te maken of op te lossen. Het maakt, al naar 
gelang de aard van zijn betrokkenheid, geen onderdeel uit van zijn functiebeschrij
ving, van zijn takenpakket of van zijn opdracht. Dus blijft de compensatie proble
matiek liggen en komt de verandering niet op gang. Hierdoor ontstaat een pre-oc
cupatie met het 'doorbreken van de status quo', die de aandacht afleidt van de 
werkelijke uitdaging. Namelijk dat je als begeleider je nek uit moet durven steken 
en dat je risico moet durven nemen. Je moet die compensatieproblematiek gewoon 
benoemen. En je moet het vervolgens op het bordje van diegenen durven gooien 
die in staat zijn om deze problematiek op te lossen. Ook als dat partijen zijn die 
jou juist hadden ingehuurd om (een tijdje) van die problematiek verlost te zijn.

Het bespreekbaar maken van compensatieproblematiek is overigens een vaardig
heid die niet bij elke begeleider in het pakket zit. De focus ligt bij menig begeleider 
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in het op gang brengen van een verandering. Het gaat dan niet aan om eerst 
maanden lang voorgesprekken te houden met allerlei deelnemers en betrokkenen. 
Zoiets wordt nogal eens als 'slap' en 'weinig doortastend' gezien. En inderdaad 
hebben veel van de voorbereidende praatcircussen eerder tot effect dat ze het ver
andertraject frustreren dan dat ze het vooruit helpen. Dat het imago van dergelijke 
voorstadia zo slecht is, mag de professional er echter niet van weerhouden om 
toch tijd en aandacht te vragen voor de compensatieproblematiek. Doet men dat 
niet, dan zit men later met de brokken. Voorbeelden:

1) De aanleg van een spoorlijn wordt door een aantal opdrachtnemers uitge
voerd. Deze opdrachtnemers zijn vrije concurrenten op de markt en als zo
danig zijn het optimaliseerders. Aan zo’n groep zullen beïnvloeders toege
voegd moeten worden om te zorgen dat de interactie met burgers goed 
verloopt en als het een lange spoorlijn met een lastig traject betreft zal 
men ook regelaars aan boord moeten hebben die onderweg de spelregels 
kunnen aanpassen. Veel van de problemen bij de aanleg van de Betuwelijn 
kwamen er uit voort, dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (rege
laar) zich afzijdig hield terwijl de Nederlandse Spoorwegen (optimaliseer
der) jarenlang een uitgebreide tracéverkenning uitvoerde en daarover ook 
al zogenaamde informatieavonden voor betrokken burgers belegde. De 
burgers stonden zo tegenover een NS die geen aandacht had voor de com
pensatie van de nadelen, waarmee zij opgescheept dachten te worden. 
Een betere voorbereiding met meer betrokkenheid vanuit het ministerie 
had een dergelijke situatie kunnen voorkomen.

2) Het kan zijn dat de introductie van nieuwe deelnemers (of afscheid nemen 
van deelnemers) de compensatieopgave ineens veel eenvoudiger maakt. 
Vergelijk dit met de vorming van een kabinet van socialen en liberalen dat 
door de toevoeging van een middenpartij ineens haalbaar wordt. Het is in 
zulke gevallen beter om in de voorbereidingsfase direct door te pakken en 
afscheid te nemen van bepaalde betrokkenen of er nieuwe bij te halen, 
dan dat men onnodig lang in de verkeerde groepssamenstelling blijft aan
modderen.
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4.3 evenwichtige kennisvorming

Het EKV-instrument (Evenwichtige KennisVorming) is bedoeld om het eerst schuifje 
van de aggregatiemens te bedienen. Het werkingsprincipe dat met dat schuifje sa
menhangt werd in hoofdstuk drie als volgt geformuleerd.  

! Werkingsprincipe 1 kennisvorming is een iteratief en systematisch 
groepsproces dat schizoïde wordt als er te weinig iteratiestappen gezet 
worden en/of als deze te onsystematisch met elkaar worden vergeleken; 
het groepsproces wordt autistisch als er te veel iteratiestappen worden 
gezet en/of als deze te systematisch met elkaar worden vergeleken.

Overeenkomstig dit werkingsprincipe dient een instrument voor het verbeteren van 
kennisvorming de informatievergaring te kunnen versnellen (en vertragen) en de 
kennisvormende activiteiten te systematiseren (en ontsystematiseren). Een derge
lijk instrument creëert met andere woorden extra beïnvloedingslijnen tussen het 
denkproces 'kennisvorming' en de doeprocessen 'activeren' en 'informeren'.

Figuur 10: Evenwichtige KennisVorming (EKV-instrument)
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De instrumenten A en B in dit plaatje dienen zo te werken dat de manier waarop 
kennisvormende activiteiten georganiseerd worden (A) en het tempo waarmee in
formatie wordt verzameld (B), worden afgestemd op de kennisvorming.

aandachtspunt: politiek correcte overtuigingen

Veel groepen hebben de neiging om de instrumenten A en B zo te laten werken, dat zij 
precies daarvan overtuigd worden, waarvan zij al overtuigd waren. En als zij dat al niet 
bewust doen, dan wel onbewust. Het is daarom goed om er steeds op verdacht te zijn 
dat de beïnvloedingslijnen, die door deze instrumenten ontstaan, niet ontworpen worden 
om de kans te optimaliseren dat de beïnvloede overtuiging (vanuit onderzoeksresulta
ten) exact gelijk zal zijn aan de autonome overtuiging (die er al was). We hebben dan 
namelijk een groepsvariant van de theoriegeleide waarneming gecreëerd, ofwel een 'self 
fullfilling profecy'.

Voorbeeld. Stel dat een gemeentelijke overheid de autonome overtuiging heeft dat er 
meer vrijetijdsvoorzieningen in een wijk moeten komen. Zij laten daarom een onderzoek 
doen naar de behoefte aan vrijetijdsvoorzieningen in die wijk. Doordat er gedurende een 
lange periode huis aan huis interviews worden gehouden, gaat naar verloop van tijd in 
de wijk het verhaal, dat de gemeente van plan is een vrijetijdsvoorziening te bouwen. 
De buurtbewoners vragen zich daardoor af welke activiteiten men daar zoal zou kunnen 
organiseren. Men spreekt elkaar daar over bij de bakker en op het schoolplein en er ont
staat een sneeuwbal van ideeën die ook bij de interviewers terecht komen. Het effect 
hiervan is dat de onderzoekers de indruk krijgen dat er een grote behoefte aan vrijetijds
voorzieningen is, precies zoals de gemeente dat verwachtte. 

aandachtspunt: bewandel de juiste volgorde

Het systematiseren van kennisvormende activiteiten (instrument A) kan ertoe leiden dat 
de overtuiging van een groep stabieler wordt. Daardoor kunnen eventuele autistische 
gedragskenmerken afnemen of verdwijnen. Mogelijkerwijs wordt de toepassing van in
strument B dan overbodig. Als men eerst het tempo van 'informeren' aanpakt (instru
ment B), dan kan men mogelijkerwijs de autistische eigenschappen van de groep juist 
verergeren. Vuistregel is daarom dat men eerst in de juiste mate systematiseert, en 
daarna pas (eventueel) het juiste tempo bepaalt (eerst A zeggen, dan pas B).

Voorbeeld. De rechterlijke macht van Nederland handelt op de schaalgrootte van de ge
hele Nederlandse samenleving. Zo'n forse schaalgrootte vraagt om stabiele overtuigin
gen. Jurisprudentie, als een uitingsvorm van de overtuigingen der rechters, mag om die 
reden niet van dag tot dag van kleur verschieten. Hoe stabiel een overtuiging van een 
groep mensen zoals de rechterlijke macht dient te zijn, is dus afhankelijk van factoren 
die buiten de invloedssfeer van de groep zelf liggen, zoals de schaalgrootte van hande
len en de impact van dat handelen. Eventuele autistische of schizoïde afwijkingen in de 
kennisvorming van de rechterlijke macht kunnen dus functioneel zijn, juist omdat een 
zekere stabiliteit van overtuiging gehandhaafd moet blijven. Zo'n organisatie zou men 
van de wal in de sloot helpen als men eerst het tempo van informeren ging aanpakken. 
De rechterlijke macht zou instabieler en onbetrouwbaarder kunnen worden.
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In de navolgende paragraaf wordt instrument A behandeld. Vervolgens, in de daar
opvolgende paragraaf, wordt behandeld hoe men na toepassen van instrument A 
constateert of van schizoïde, danwel van autistische kennisvorming sprake is. De 
daaropvolgende paragraaf is gewijd aan instrument B.

4.3.1 instrument A: systematiseren

In hoofdstuk 3 werd al bij wijze van verdiepingsslag aandacht aan het beleidsvor
mingsproces besteed als een systematische manier van groepsdenken en –doen. 
Hier wordt specifiek ingegaan op het onderdeel 'beleidsonderzoek', dat exempla
risch is voor een systematische kennis ontwikkeling. Bij P.H.M. van Hoesel, F.L. 
Leeuw en J.W.M. Mevissen vinden we in 'beleidsonderzoek in Nederland' een bruik
bare indeling van verschillende onderzoeksvormen. Zij baseren zich op een beleids
cyclusmodel dat is afgeleid van Parsons & Hoogerwerf, en komen tot de volgende 
fasen van de beleidscyclus:

fase van beleidscyclus aard van het bijbehorende kennisvraagstuk

1) agendavorming signaleren van maatschappelijke problemen en uitda
gingen

2) probleemdiagnose definiëren van het beleidsprobleem, de probleemom
vang, de oorzaken en de te stellen beleidsdoelen

3) beleidsontwerp selecteren van mogelijke beleidsmaatregelen

4) besluitvorming keuze voor specifieke beleidsmaatregelen

5) beleidsimplementatie voorbereiding en introductie, kinderziektes opsporen, 
etc.

6) beleidsevaluatie beoordelen van resultaten, meten van effecten en 
kosten

In de fasen 2 t/m 6 van deze indeling is zonder veel problemen het standaardver
loop in vijf fasen te herkennen. De eerste fase, de agendavorming, is dan een 
soort voorbereidingsstap die aan het standaardverloop voorafgaat. De indeling van 
van Hoesel, Leeuw en Mevissen maakt het daarom mogelijk om onderzoeksvormen 
in te delen naar de fasen van het standaardverloop. In het navolgende overzicht 
zijn de door hen gebruikte termen, daar waar ze specifiek op de beleidscyclus van 
toepassing waren, zo hier en daar vervangen door termen die beter bij de aggre
gatiemens passen.
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 1. willen

 a) kwantitatieve analyse van 
bestaande gegevens

informatie verzamelen door bestaande gege
vensbronnen te analyseren.

 b) probleeminventariserende 
surveys

informatie ophalen middels ondervraging en 
feiten verzamelen, bijvoorbeeld met enquêtes.

 c) probleemanalyserende ca
sestudies

informatie ophalen middels bestuderen en 
analyseren van praktijksituaties.

 d) vergelijking met andere 
groepen

aard van problemen/uitdagingen verhelderen, 
onderzoeken hoe deze zich elders voordoen.

 2. kunnen

 a) veldexperiment/beleidsex
periment

nieuw groepsgedrag wordt uitgeprobeerd door 
(delen van) de groep.

 b) simulatie en gaming nieuw groepsgedrag wordt in een gesimuleer
de omgeving uitgeprobeerd.

 c) brainstormsessies met 
deskundigen

voorstellen voor nieuw groepsgedrag worden 
samen met deskundigen bedacht en getoetst.

 d) kosten-baten analyse (ex 
ante)

inschatten van de verwachte kosten en baten, 
inschatten van nettovoordelen.

 e) analyse beleidstheorie toetsen van (gevormde of beïnvloede) overtui
gingen.

 f) haalbaarheidsonderzoek opsporen van belemmeringen en voorstellen 
doen over het wegnemen daarvan.

 g) vergelijking met andere 
groepen

informeren over de wijze waarop het beoogde 
groepsgedrag reeds elders optreedt.

 3. moeten

 a) inspraakmeting toetsen of betrokkenen in voldoende mate de 
koers mee konden bepalen.

 b) neveneffectrapportages in kaart brengen van de aard en omvang van 
onbedoelde effecten.

 c) contra-expertise onafhankelijke meningsvorming organiseren.

 d) onderzoek m.b.t. de trans
parantie van de informa
tievoorziening

vaststellen of elke betrokkene voldoende toe
gang tot informatie heeft (zoals nodig om tot 
actieve deelname te komen).
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 4. zekeren

 a) voorlichtingsonderzoek 
(of onderzoek naar infor
matie- en opleidingsbe
hoefte)

vooronderzoek naar de manier waarop deelne
mers geïnformeerd moeten worden om effec
tief in de gedragsverandering van de groep te 
kunnen participeren.

 b) organisatieonderzoek bij 
uitvoerders

vooronderzoek naar de organisatorische maat
regelen die nodig zijn om de verandering door 
te voeren.

 c) normeringsonderzoek vaststellen van de aard en omvang van de in
spanning die nodig is om de verandering te or
ganiseren en daar gedragsnormen voor de or
ganisatoren aan koppelen (voorbeeld: vast
stellen van de omvang en samenstelling van 
een projectorganisatie).

 d) multicriteria-analyse beoordelingscriteria opstellen voor verdelings
vraagstukken. zowel voor de systematische 
verdeling van middelen en inspanningen onder 
de groepsleden als voor de systematische ver
werving van middelen en diensten.

 e) procesevaluatie, veelal in 
de vorm van individuele 
casestudies

onderzoeken van de relaties en interacties tus
sen doeners en denkers; mogelijkheden voor 
verbetering daaruit af leiden.

 5. uitwerken

 a) gedragsmeting bij doel
groep/ monitoronderzoek

verifiëren of het gewenste groepsgedrag 
daadwerkelijk optreedt.

 b) organisatieonderzoek bij 
uitvoerders

onderzoek naar effectiviteit van genomen 
maatregelen.

 c) tevredenheidsonderzoe
ken

diverse soorten onderzoek naar de tevreden
heid van groepsleden over (veranderingen in) 
het groepsgedrag.

 d) dossieronderzoek beschrijven van (veranderd) groepsgedrag 
door middel van het bestuderen van bestaan
de administraties (voorbeeld: om te onderzoe
ken of vergunningen op goede gronden zijn 
verstrekt worden dossiers met aanvragen on
derzocht.)
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 e) kosten-baten analyse idem als 2.d maar dan nu niet om het ver
wachte, maar het gerealiseerde nettoresultaat 
te achterhalen.

 f) doelmatigheidsonderzoek zijn de maatregelen (kosten)effectief geweest?

 g) rechtmatigheidsonderzoek zijn er (bewust) onnodige maatregelen geno
men of zijn er (bewust) onnodige middelen 
aan maatregelen toebedeeld?

Deze indeling van onderzoeksvormen per fase van het standaardverloop geeft een 
stevig houvast voor het systematiseren van kennisvorming. Instrument A uit figuur 
10 kan nu eenvoudig in de vorm van de onderstaande checklist geformuleerd wor
den. Kennisvorming verloopt namelijk systematischer naarmate:

1) meer fasen uit het standaardverloop met kennisvorming worden ingevuld. 
(of naarmate er minder fasen worden overgeslagen)

2) per fase meer van de hierboven genoemde onderzoeksvormen worden in
gezet

3) de onderzoekspopulatie groter wordt 

4) het onderzoek meer systematisch of methodisch wordt uitgevoerd (de ene 
onderzoeksmethode is bijvoorbeeld beter theoretisch onderbouwd dan de 
ander)

5) er meer onderling verband en samenhang is tussen de gebruikte onder
zoeksvormen

4.3.2 diagnose

Wetenschapsfilosoof Ton Derksen concludeert in zijn boek “Het OM in de fout”, dat 
het Openbaar Ministerie niet systematisch genoeg werkt. De verleiding, om op in
tuïtieve beoordeling van het gedrag van verdachten terug te vallen, zou bijvoor
beeld te groot zijn en er worden bovendien stelselmatig denkfouten gemaakt bij 
het beoordelen van feitenmateriaal. In termen van de aggregatiemens is de ken
nisvorming van het OM daarmee schizoïde. Daarnaast concludeert Derksen dat het 
OM niet of nauwelijks leert van zijn eigen fouten omdat de terugkoppeling op ge
maakte fouten te laat komt. Mensen worden relatief snel veroordeeld terwijl het 
eventuele bewijs, dat die veroordeling ongegrond was, pas jaren later komt, als er 
niemand meer is die zich daar nog op aangesproken voelt. De kennisvorming ver
loopt hier met andere woorden te traag in verhouding met stabiliteit van de over
tuigingen. De oorspronkelijke overtuiging (dat de verdachte schuldig was) is bij de 
organisatie al lang weer vervluchtigd op het moment dat onschuld werd aange
toond. Dit laatste is volgens de aggregatiemens nu juist weer een kenmerk van 
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een autistische organisatie. Het OM gedraagt zich dus zowel schizoïde als autis
tisch.

Het kan nu zijn, dat na het toepassen van instrument A, namelijk het meer of min
der systematisch laten verlopen van de kennisvorming, bij het OM geen sprake 
meer is van deze autistische gedragskenmerken. Het kan immers zijn dat na syste
matiseren van de kennisvorming, de overtuigingen stabieler zijn geworden, waar
door de autistische gedragskenmerken zijn verminderd. Of daarvan sprake is, kan 
men onder meer aflezen uit de volgende gedragskenmerken:

 Schizoïde groepsgedrag: verward gedrag, bijvoorbeeld onsamenhangende 
communicatie; is met allerlei dingen tegelijk bezig en samenhang daarin 
ontbreekt; mist inzicht in eigen handelen en kan de uitwerking ervan op de 
omgeving niet goed inschatten; past standpunten herhaaldelijk aan en is 
van de hak op de tak; alles heeft betekenis en prioriteiten stellen lukt 
steeds niet.

 Autistisch groepsgedrag: is vooral met zichzelf bezig, treedt soms gevoel
loos en weinig sensitief op; handelt met gebrekkige consideratie naar klan
ten of andere relaties; reageert paniekerig op relatief onnozele gebeurte
nissen en raakt (tijdelijk) disfunctioneel als er teveel turbulentie in de om
geving ontstaat; er is veel struisvogelpolitiek en de organisatie draait veel 
in cirkels rond; er is veel repetitief gedrag en er zijn veel (onnodige) ritue
len; weinig zaken zijn van betekenis en er zijn maar één of hooguit twee 
prioritaire zaken; overige thema's breken steeds maar niet door.

Wellicht ten overvloede is hier nogmaals opgemerkt dat deze symptomen niet bij 
individuele leden van een organisatie behoeven op te treden. Het gaat hier om een 
afwijking van het groepsgedrag, ofwel een afwijking van de organisatie als geheel. 
Leden van een schizoïde organisatie behoeven niet zelf ook schizoïde te zijn.

minicasus: internetbubble

Een commerciële organisatie heeft als uitgangspunt dat een verlieslijdend businessmodel 
nodig is om succesvol te kunnen ondernemen in de internetbranche. Zonder verlies toon 
je geen lef, ben je niet innoverend en trek je dus geen investeerders aan! Er wordt een 
kerstboom van niet goed uitontwikkelde producten op de markt gezet en geleden verlie
zen worden vervolgens als een bevestiging uitgelegd dat men op de goede weg is. De 
diagnose luidt in dit geval: schizoïde.

4.3.3 instrument B: versnellen van kennisvorming

Wie ergens vast van overtuigd is, zal lang volhouden en wellicht veel obstakels 
overwinnen. Wie wankel in zijn overtuiging is, kan zich maar beter op de korte ter
mijn richten. Bij sommige opdrachten is de overtuiging van de opdrachtgever hal
verwege de opdracht al vervaagd. Een college van B&W kan gaandeweg een haal
baarheidsstudie ineens onzeker worden over de doelstellingen. Deze verschijnselen 
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wijzen erop dat een overtuiging bij de ene groep veel korter standhoudt dan bij 
een ander.

Een onstandvastige overtuiging kan men tegemoet treden door het tempo van 
kennisvorming te versnellen. Een zeer standvastige overtuiging juist door het tem
po te vertragen. Voor het verlangzamen van kennisvorming hoeft men enkel maar 
ledige dagen in de agenda in te plannen. Voor het versnellen dient men echter 
concrete maatregelen te nemen. De belangrijkste mogelijke maatregelen zijn:

1) Parallelle activiteiten. onderzoeksactiviteiten kan men parallel laten ver
lopen. Duizend interviews kan men in een wijk door één interviewer laten 
doen die in enkele weken langs de huizen gaat, men kan echter ook met 
een ploeg de wijk in gaan en alle interviews in één dag afronden.

2) Dakpannen. Verschillende fasen in het verloop van de kennisvorming kan 
men dakpansgewijs uitvoeren. Men kan alvast een buurtteam vragen om 
op ideeën te reageren, terwijl interviews in de buurt nog gaande zijn.

3) Media. Men kan snelle hulpmiddelen inzetten voor het verzamelen van ge
gevens, bijvoorbeeld websites, SMS en Twitter.

4) Sneller verwerken. Informatieverwerking kan men met ICT versnellen 
door gegevens via vaste algoritmes te bewerken en daarvan standaardrap
porten op te maken. Een vervolgonderzoek kan dan sneller beginnen.

5) Virtueel versnellen. Een onderzoek dat in één keer kan worden uitge
voerd, deelt men toch in deelonderzoeken op. Mocht er dan in de tijd tus
sen twee deelonderzoeken beweging in de overtuigingen van de betrokken 
(stakeholders)groep ontstaan, dan kan men het eerstvolgende deelonder
zoek daar nog op aanpassen. Op die manier ontstaat een 'virtuele' tijds
winst omdat men het reeds afgeronde onderzoek dan niet volledig op
nieuw hoeft te doen, ingeval de (stakeholders)groep zich heeft bewogen.
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4.4 evenwichtige overtuigingen

Het KDD-instrument (Koppelvlak van Denken en Doen) is bedoeld om het derde 
schuifje van de aggregatiemens te bedienen. In hoofdstuk 3 is het daarmee sa
menhangende werkingsprincipe als volgt geformuleerd.

! Werkingsprincipe 3: ”Het koppelvlak tussen denken en doen van groe
pen wordt rigide als de sturing tussen denkers en doeners te intensief is 
en wordt dissociatief  als de sturing tussen denkers en doeners te zwak 
is.

Elke organisatie kent een koppelvlak tussen denken en doen (of tussen denkers en 
doeners). Overheden kennen een verband tussen beleidsmakers en beleidsuitvoer
ders. Bedrijven kennen een verband tussen planners en uitvoerders, tussen ont
werpers en producenten. En binnen afdelingen zijn er altijd mensen die meer den
ker zijn en mensen die meer doener zijn. Overal bestaan dus koppelvlakken tussen 
denkers en doeners. En overal kan rigiditeit en dissociatie optreden.

Het KDD-instrument is gebaseerd op de metafoor van een vliegwiel dat met de 
hand aangezwengeld moet worden. Daarin bent U de denker en het vliegwiel re
presenteert de doeners die door u aangestuurd moeten worden. Zolang het vlieg
wiel nog niet echt in volle beweging is, kunt u gerust een aantal stevige zetten aan 
het vliegwiel geven. U kunt uw hand dan ook rustig een tijdlang op het vliegwiel 
leggen om het met een grote robuuste beweging in gang te zetten. Er is op zo'n 
moment sprake van een directe koppeling tussen uw hand en het vliegwiel en u 
stuurt het vliegwiel dus behoorlijk intensief aan. Zodra het vliegwiel echter op snel
heid begint te komen, kunt u er niet zo maar meer een hand op leggen. U zou het 
vliegwiel dan namelijk eerder afremmen dan het verder op snelheid te brengen. 
Bovendien moet u op gaan passen dat uw hand geen brandplekken oploopt door
dat u te lang contact houdt. U moet nu eerst uw hand op snelheid brengen voor
dat u het vliegwiel aanraakt en het contactmoment moet ook korter worden. Als u 
nu namelijk te laat loslaat, dan remt u het vliegwiel juist weer af. De koppeling tus
sen u en het vliegwiel wordt zo steeds losser en de aansturing wordt zowel minder 
intensief als korter. Als het vliegwiel nog in rust is, dan ligt het accent op het 'op 
gang krijgen' en als de snelheid toeneemt, dan verschuift het accent naar het 'op 
gang houden'. Met enige goede wil zou men er nu over kunnen spreken, dat het 
vliegwiel een aansturingbehoefte heeft en dat de denker die het vliegwiel aan
zwengelt, zich daar bij aan moet passen. Doet hij dat niet, dan zal de effectiviteit 
van zijn aansturing afnemen.

Een groter en zwaarder vliegwiel staat voor een meer complexe doe-cyclus, ofwel 
voor een complexere samenwerking die op gang komt. Bij een complexere samen
werking zult u als begeleider eerst een aantal relatief lange opstartsessies moeten 
beleggen om iedereen in beweging te krijgen. Er is dan een directe koppeling tus
sen u en uw groep. U moet zich dan nog een beetje inspannen, omdat de samen
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werking anders weer in kan zakken. Daardoor is uw bemoeienis ook nog relatief 
gedetailleerd. Gaandeweg, als de samenwerking goed op gang begint te komen, 
worden de bijeenkomsten korter en moet u ook preciezer doseren. Als u dan nog 
steeds intensief en gedetailleerd aanstuurt, als u te veel druk uitoefent of de ver
keerde kant op beweegt, dan remt u de samenwerking juist weer af. Naarmate de 
samenwerking complexer is, dient u ook beter op te passen met het aanzwengelen 
van de samenwerking. De kans neemt dan toe dat u uw vingers brand als u de sa
menwerking onbedoeld afremt. Anders dan bij een vliegwiel zie je bij een groep 
ook niet altijd even eenduidig in welke richting de samenwerking zich beweegt. Dat 
geldt des te meer naarmate de samenwerking verder gevorderd is en de contact
momenten met de groep al wat zijn afgenomen. Het is dan als nieuwkomer, die de 
aansturing dient over te nemen, wel oppassen geblazen! Onderstaand overzicht 
geeft vijf indicatoren die de aard van de koppeling tussen u en het vliegwiel be
schrijven. Bedenkt u zich daarbij dat er sprake is van een wederzijdse koppeling, 
dus niet enkel van u naar de groep, maar ook vice versa:

1) de lengte van de contactmomenten

2) de frequentie of periodiciteit voor de contactmomenten

3) het detailniveau waarop wordt aangestuurd 

4) de hoeveelheid uitgeoefende druk (de aard van het contact, of er dirigis
tisch dan wel coachend contact is, etc..)

5) de mate waarin wordt bijgestuurd (de mate waarin dus in een andere rich
ting dan in de bestaande samenwerkingsrichting wordt gestuurd, en of het 
contact stimulerend, dan wel controlerend van aard is, of het contact be
doeld is om vooruit te kijken of om terug te kijken, etc.)

Als deze indicatoren sterker worden, als met andere woorden de contactmomenten 
langer worden, de contactfrequentie toeneemt, enzovoorts, dan is sprake van een 
meer rigide koppeling. Als ze zwakker worden, dan is de koppeling dissociatiever. 
Deze vijf indicatoren tezamen beschrijven dus de stand waarin het schuifje van de 
aansturing doeners/denkers zich bevindt. Tezamen worden ze daarom de aanstu
ringsmix genoemd. Om te weten welke aansturingsmix men nodig heeft moet men 
de aansturingsbehoefte van de doeners weten. Onderstaande figuur illustreert 
deze gedachtegang.
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Figuur 11: KDD-instrument (Koppelen van Denken en Doen )

4.4.1 aansturingsbehoefte en aansturingsmix

Met de onderstaande regels kan men per indicator zowel de aansturingsbehoefte 
vaststellen, als de juiste aansturingsmix instellen:

1) Contactmomenten worden langer naarmate de doeners minder onderling  
afstemmen. De ene taak vereist van de doeners meer onderlinge afstem
ming dan de andere taak. Bij het snijden van een stuk vlees hebben vin
gers veel minder behoefte aan onderlinge afstemming dan bij het spelen 
van een lastige passage op een piano. De ene groep doeners heeft ook 
veel meer de neiging om onderling met elkaar af te stemmen dan een an
dere groep. In alle gevallen staat een sterke onderlinge afstemming op ge
spannen voet met een intensieve aansturing. Die werkt dan immers ver
storend! Het is dus zaak om de contactmomenten korter en zakelijker te 
houden naarmate de onderlinge afstemming van de doeners intensiever is. 
Omgekeerd geldt dat een geringe onderlinge afstemming door langer con
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tact gecompenseerd moet worden zodat dieper op de taakstelling inge
gaan kan worden (bijv. door een wekelijks afdelingsoverleg).

2) Frequentie of periodiciteit van het contact moet opgevoerd worden naar
mate de doeners in een meer complexe en dynamische omgeving opere
ren. Doeners kunnen tot een speelbal van een complexe en dynamische 
omgeving worden. Denken is dan nodig om de koers vast te houden en de 
groepstaak, ondanks sterk veranderende omstandigheden, consequent uit 
te blijven voeren.

3) In meer detail aansturen naarmate de groep onbekender is met zijn taak. 
Naarmate een groep meer moet wennen aan een taak, is een meer gede
tailleerde aansturing nodig. Veel van de later als vanzelfsprekend geldende 
handelingen voelen dan nog onwennig en moeten vaak nog in deelhande
lingen worden opgedeeld die nog eerst bewust in de juiste volgorde en sa
menhang geplaatst moeten worden.

4) Meer druk uitoefenen naarmate de samenwerkingsopgave eenvoudiger is  
of naarmate de omgeving vertrouwder is. Tijdens het aanleren van een 
complexe taak moet men veel nadenken. Dat komt doordat men nog on
bekend is met die taak (zie het vorige punt). Bij het uitvoeren van een 
complexe taak moet men daarentegen over het algemeen juist minder na
denken. Want hoe ingewikkelder de taak, hoe meer handelingen er mee 
gemoeid zijn en hoe minder tijd er is om er over na te denken. Omgekeerd 
is het voor een eenvoudige taak juist zaak om meer na te denken. Zoals 
men een langzaamdraaiende molensteen ook voortdurend aan de praat 
moet houden, blijft een eenvoudige samenwerking ook niet uit zichzelf op 
gang. Daar is voortdurende bemoeienis bij nodig. 
  Een veel gehoorde misvatting is, dat naarmate de omgeving vertrouwder 
is, men minder behoefte aan nadenken heeft. Het omgekeerde is juist het 
geval. Een vertrouwde omgeving maakt dat er sterker vanuit het denken 
aangestuurd moet worden omdat men anders te snel in vertrouwde ge
dragspatronen blijft hangen die niet effectief meer zijn. Neem hier als 
voorbeeld een financiële autoriteit die zo kind aan huis is bij de banken dat 
men vergeet om stevig door te pakken bij banken die over de schreef 
gaan.

5) Meer bijsturen naarmate er meer onthechting van oude werkwijzen is. Een 
groep die ineens voor een nieuwe onbekende taak gesteld wordt, zal zich 
van de oude taak moeten onthechten. Een volleybalteam dat ineens gaat 
voetballen moet ook afleren om de bal met de handen aan te raken. An
ders blijft het gevaar aanwezig dat de denkers op oude gedragspatronen 
teruggevallen die niet effectief zijn voor de nieuwe taak. Voor onthechting 
is een voortdurend corrigerend denkwerk nodig. Veel managementinstru
menten als evaluatie, controle, rapportage en planning zijn vormen van 
zulk corrigerend denkwerk. Omgekeerd geldt dat als men niet behoeft te 
onthechten, men ook niet hoeft bij te sturen. Wie dan toch strakke jaarlijk
se rapportagestructuren handhaaft, organiseert een permanente onthech
ting waar de doeners geen behoefte aan hebben. De doeners voelen zich 
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dan als zwervers, als ontheemden die nooit op een bestemming aan zullen 
komen. En wie nooit op een bestemming aankomt, heeft op den duur 
geen zin meer om reizen te ondernemen. Vanuit samenwerkingsperspec
tief geldt dus: 'Weg met de permanente jaarlijkse rapportagestructuren, 
die zijn de dood in de pot van de samenwerking!'

aandachtspunt: management als koppelvlak tussen denken en doen.

Management kan men opvatten als een term voor het koppelvlak tussen denken en 
doen van een groep. Managers zijn volgens die opvatting zelf geen denkers of doeners 
en het is daarom verstandig om als manager niet op de stoel van de denker te gaan zit
ten. Managers organiseren de samenwerking tussen denkers en doeners. Ze geven het 
koppelvlak vorm. Dat is hun rol. Dat die rol niet altijd eenvoudig is, komt omdat de 
scheidslijn tussen denken en doen vaak moeilijk zichtbaar is. Bij veel technieken voor 
project, proces-, programma- of verandermanagement is eerder sprake van een geïnte
greerd denken en doen dan enkel van een handige beschrijving van de koppeling tussen 
denken en doen. Een projectmethodiek als Prince-2 geeft zowel richtlijnen voor planning 
als voor uitvoering. Hetzelfde geldt bij MSP, een methodiek voor programmamanage
ment. De manier waarop denken en doen in zulke managementtechnieken aan elkaar 
gekoppeld worden is meestal impliciet en verscholen in diverse interventies en instru
menten. Om het KDD-instrument dan toch in te kunnen zetten dient bij zo'n Prince-2 of 
MSP eerst het denken en doen ontvlochten te worden. 
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4.5 pianistiek en de vier werkingsprincipes

Het instrument genaamd “pianistiek” is niet bedoeld om een schuifje te bedienen, 
maar om een algemene indruk, of een diagnose, van het groepsgedrag te krijgen. 
Groepsgedrag en samenwerken zijn voor de aggregatiemens identiek. Een diagno
se van groepsgedrag kan daarom tot stand komen door te observeren hoe een 
specifieke samenwerkingsopgave verloopt. Zoiets kan veel tijd vergen. Een onder
zoeker kan jaren doorbrengen met het bestuderen van één enkele samenwerkings
opgave. Daarom wordt in dit hoofdstuk een 'quick and dirty'-diagnosetool voorge
steld. 'Quick and dirty', maar wel doeltreffend. De vier werkingsprincipes van de 
aggregatiemens als groep vertegenwoordigen immers macro-structuren in het 
groepsgedrag en maken zo een meer globale beschouwing van samenwerkingsge
drag in een groep mogelijk.

Voor zo'n quick-scan laat men door een groep een samenwerkingsopgave binnen 
één of twee uur afronden. Een ludieke formule bestaat er uit dat workshopdeelne
mers een pianist aan het improviseren zetten. Ze geven hem daar opdrachten toe. 
Maar daarvoor moet men dan wel eerst goed met elkaar en met die pianist samen
werken! 

De term pianistiek wordt gebruikt omdat de samenwerking tussen de vingers van 
een pianist een mooie metafoor voor samenwerking tussen groepsleden oplevert. 
Men kan namelijk over de samenwerking van spiergroepen (zoals voor het aanstu
ren van vingers) veel concreter spreken dan over de vaak onzichtbare en onaan
raakbare samenwerking tussen mensen. En er bestaan instrumenten die men kan 
inzetten om pianistieke kwaaltjes te diagnosticeren. Onder de aanname dat de sa
menwerking tussen organismen (mensen) en deelorganismen (vingers) vergelijk
baar is, kunnen dergelijke instrumenten ook op samenwerking tussen mensen toe
gepast worden. 

De pianist Thomas Mark heeft samen met het 'Interdisciplinary Ergonomics Re
search Program' van het 'Lawrence Livermore National Laboratory' een analyse ge
maakt van de vier belangrijkste oorzaken voor het optreden van trauma bij pianis
ten. Die oorzaken komen neer op een viertal manieren waarop spieren verkeerd 
met elkaar kunnen samenwerken. Deze manieren blijken na enige reflectie bruik
baar te zijn als metaforen voor de vier werkingsprincipes van de aggregatiemens. 

Oorzaak 1 - statische musculaire activiteit. Bij dynamisch spiergebruik be
hoeft de spier slechts in zoverre kracht uit te oefenen, als nodig ter verplaatsing 
van ledematen. Hierdoor ontstaat een constante afwisseling van aantrekken en 
ontspannen van de spier, in samenhang met een korter en langer worden van de 
spier. Als een spier echter kracht uitoefent zonder dat de lengte van de spier wij
zigt, dan wordt dat statisch spiergebruik genoemd. Denk aan 'armpje drukken' of 
het spreekwoordelijke 'tegen een muur aan duwen'. Dynamische activiteiten bevor
deren de toestroom van bloed en stellen de spier in staat zich snel te herstellen, 
terwijl statische activiteit de toevoer van bloed juist remt, waardoor schade aan 
het spierweefsel kan ontstaan. De dynamische activiteit kan echter ook te heftig 
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zijn, zodat te grote en oncontroleerbare bewegingen ontstaan. Er ontstaat dan 
weliswaar geen trauma, maar de klank van het pianospel wordt er niet fraaier van.
Reflectie: Een goede samenwerking heeft een goede kennisvorming nodig. Een te 
grote ernst en een te grote diepgang leiden tot gebrekkige resultaten waardoor ze 
de samenwerking kunnen beschadigen. Een kennisvorming die daarentegen te fri
vool en te oppervlakkig verloopt, schiet alle kanten op en maakt een groep rich
tingloos. Te veel statische musculaire activiteit en te veel dynamische activiteit bie
den zo een mooie metafoor voor respectievelijk autistische en schizoïde kennisvor
ming.

Oorzaak 2 - verkeerde houding. Spieren zitten met een pees, een soort kabel, 
aan een bot vastgehecht. Doordat pezen meestal door een peesschede lopen, kun
nen ze niet klem komen te zitten en niet langs gewrichten schuren. Er kunnen 
meerdere pezen door een enkele peesschede lopen. Als gewrichten in extreme 
standen staan, dan kunnen deze pezen elkaar afknellen en worden ze gedwongen 
om de kracht van de spier onder onvoordelige hoeken op het bot over te brengen. 
Hoe extremer de houding van pols en hand, hoe lastiger het voor de vingerspieren 
wordt om de vingers in beweging te zetten. Bij slechts een kleine afwijking van de 
stand van het polsgewricht kan de kracht op de vinger al met 25 procent afnemen. 
Aan de andere kant dwingt de dynamiek van het pianospel juist steeds om de ide
ale houding te verlaten. Wie dan koste wat kost toch steeds de optimale houding 
wil handhaven, beperkt zijn bewegingsvrijheid en daarmee zijn prestaties.
Reflectie: Een verkeerde houding is als een onevenwichtige verdeling van aan
dacht, bijvoorbeeld zoals bij een team dat is samengesteld uit personen die over
wegend dezelfde managementstijl hebben (bijvoorbeeld procesgericht). Zo’n ver
keerde houding van de pianist geeft daarom een mooie metafoor voor een mani
sche methodevorming. Een geforceerd correcte houding is daarentegen goed te 
vergelijken met een team dat geen voorkeursstijl ontwikkelt en steeds met te veel 
finesse zijn aandacht spreidt. Zo'n geforceerde optimale houding van de pianist 
geeft daarom een bruikbare metafoor voor een depressieve methodevorming.

Oorzaak 3 - overmatig krachtgebruik. Het standaardgewicht, benodigd om 
een pianotoets in te drukken is slechts 50 gram. Toch gebruikt een aanzienlijk aan
tal pianisten veel meer kracht dan nodig is voor het op de juiste sterkte aanslaan 
van een toon. Bij herhaaldelijk gebruik van te veel kracht ontstaat slijtage van pe
zen en kunnen peesscheden en gewrichten ontsteken. Bij overmatig krachtgebruik 
intervenieert de pianist als het ware bewust en met brute kracht in de subtiele (on
bewust verlopende) bewegingspatronen die door de fijnmazige onderlinge afstem
ming van zijn vingers tot stand komen. In de tegenovergestelde situatie zijn er 
geen bewuste interventies meer van de pianist. Hij laat dan enkel maar zijn vingers 
het werk doen. Zijn spel kan daardoor vervlakken.
reflectie: Overmatig krachtgebruik laat zich goed vergelijken met rigiditeit. De na
tuurlijke dynamiek van groepsgedrag wordt daarbij immers niet benut en interven
ties van denkers verstoren de natuurlijke beweging van de groep. Ondermaats 
krachtgebruik laat zich daarentegen goed vergelijken met dissociatie, waar de den
kers en doeners nauwelijks nog enige relatie met elkaar onderhouden.
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Oorzaak 4 – co-contractie. Elke spier kan slechts in één richting kracht uitoefe
nen, namelijk in de richting waarin hij aantrekt. Verplaatsen van een ledemaat in 
twee richtingen vereist daarom minimaal twee spieren die elk een tegenovergestel
de bewegingsrichting hebben (antagonisten). Wanneer één spier aantrekt (en ver
kort), moet de tegengestelde spier loslaten (en verlengen). In geval de tegenge
stelde spier echter niet loslaat maar aangespannen blijft, wordt over co-contractie 
gesproken. Men herkent dat aan houterige of verkrampte bewegingen. Co-contrac
tie leidt tot onnodig veel spanning op spieren en ledematen en is er de oorzaak 
van dat voor een beweging veel meer energie wordt gebruikt dan op grond van de 
fysieke handeling nodig is. Een muisarm is het gevolg van co-contractie. Het te
genovergestelde van co-contractie kan men verslapping noemen, inhoudende dat 
de antagonistische activiteit te gering is om een stabiele houding te handhaven.
Reflectie: Co-contractie is een vorm van 'onnodige' tegenwerking die ontstaat 
doordat taken en taakopvattingen van mensen soms haaks op of tegenovergesteld 
aan die van anderen komen te staan. Deze manier van 'niet in fase zijn met elkaar' 
past prima bij het beeld van een narcistische groep die geen goed onderscheid kan 
maken tussen verschillende fasen van het standaardverloop. Verslapping is daaren
tegen een vorm van 'overdreven' meegaandheid die ontstaat als personen hun ta
ken en taakopvattingen te snel op elkaar aanpassen, ook zonder dat er echt een 
eigen overtuiging achter zit. De vele kleine verschuivingen in taakopvattingen die 
daardoor ontstaan passen bij de afhankelijk groep, die overdreven subtiel en genu
anceerd is in zijn fasering. Co-contractie versus verslapping is zo een metafoor 
voor narcistisch versus afhankelijk verloop van groepsgedrag.

De pianistieke metafoor maakt een beoordelingsinstrument mogelijk dat in plaats 
van de psychologische termen, de wat zachtere 'pianistieke' termen hanteert.

    coöperatieve samenwerkingsstrategie→
non-coöperatief→

pianistieke metafoor        principe

synergie
regelen

effectiviteit
beïnvloeden

efficiency
optimaliseren

activiteit
statisch  dynamisch→

kennisvorming
autistisch  schizoïde →

1. onsamen
hangend

2. oppervlak
kig

3. ongestruc
tureerd

houding
geforceerd   verkeerd→

methodevorming
depressief  manisch → 4. initiatiefrijk

5. doortas
tend

6. eenzijdig

krachtgebruik
ondermaats overmatig→  

aansturing
dissociatief  rigide →

7. heftigheid 
(van reageren)

8. gedetail
leerd

9. bemoei
zuchtig

coördinatie
slapte  co-contractie→

verloop
afhankelijk narcistisch→ 10. dwingend

11. ongenu
anceerd

12. ongeco
ördineerd

Tabel 13 : indicatoren voor beoordelen van samenwerking

Met dit instrument waardeert men twaalf indicatoren op een schaal van -5 tot +5. 
Indicator twee leest als: 'hoe oppervlakkig vormt de groep zijn kennis?' en indica
tor negen als: 'hoe bemoeizuchtig wordt er aangestuurd?' Indicator twaalf neemt 
een beetje een aparte plaats in en laat zich lezen als: 'de mate waarin men elkaars 
houding niet over neemt'. De rest wordt verondersteld voor zich te spreken. Optel

106



ling levert een score per werkingsprincipe op. Dit instrument geeft dus het bij aan
vang van dit hoofdstuk beloofde kijkje bovenop het mengpaneel van het groepsge
drag. Bij een score van nul staat het schuifje precies in het midden en bij een posi
tieve score staat het schuifje rechts. De indicatoren in dit overzicht zijn daarnaast 
ook naar samenwerkingsstrategie geordend. Daardoor is bijvoorbeeld ook een sco
re voor de effectiviteit, de efficiency en de synergie van de samenwerking moge
lijk. Die invalshoek kan de communicatie soms vergemakkelijken. In de praktijk zal 
een kwalitatieve beschrijving van de samenwerking vaak van groter belang zijn 
dan de getallen. Die kan met dit instrument direct na afloop van een spel of simu
latie als terugkoppeling aan een groep gegeven worden. Een voorbeeld van een 
dergelijke beoordeling uit een praktijkcasus met ongeveer 40 managers is hieron
der gegeven.

casus: voorbeeld van terugkoppeling uit de workshop pianistiek

Verloop van het groepsproces. Men is niet geneigd te forceren. De deelnemers zoeken 
het standaard van het proces op en de groepsleden zoeken naar een zelfde houding, 
vanwaaruit wordt gewerkt. Men is echter niet gewend om bewust met fasering van het 
groepsproces om te gaan. Zo komt men bijvoorbeeld nog met nieuwe ideeën op een 
moment dat er eigenlijk naar een consensus toegewerkt moet worden.

Evenwicht. De samenwerking kenmerkte zich door een sterke en spontane ideevorming 
en een grote mate aan creativiteit. Er is acceptatie voor elkaars anders zijn en men 
houdt rekening met elkaar. Het proces van consensusvorming (met elkaar eens worden) 
verloopt echter moeizaam. Om van veel ideeën naar één samenhangend en uitvoerbaar 
idee te komen is lastig. Dat lijkt samen te hangen met onze constatering dat er oneven
redig veel aandacht is voor inhoud van de ideeën en voor de middelenkant (inclusief de 
inzet van instrumenten en structuurmaatregelen) en duidelijk minder aandacht voor de 
menskant en de proceskant.

Elkaar aanvullen. Men zoekt actief naar mogelijkheden om elkaars kwaliteiten in te zet
ten en elkaars inbreng tot zijn recht te laten komen. Ten dele lukt dat, maar voor een 
deel ook niet. Dat lijkt samen te hangen met een merkbare interne concurrentie (tussen 
afdelingen / bureaus) en met gebrekkige aandacht voor kaders, randvoorwaarden en be
perkingen (vrijblijvendheid). Wellicht versterken deze beide oorzaken elkaar. 

Samenspel. Men is sensitief voor de signalen en het gedrag van anderen en reageert 
daar ook adequaat op. De externe vertegenwoordiging van de groep door een woord
voerder lijkt ook goed geregeld, zij het dat woordvoerders zich soms meer richten op de 
letter dan op de geest van de opdracht van de achterban. Assertiviteit en directheid van 
communiceren is niet de sterkste eigenschap van de groep. Intern is dat geen handicap 
gezien de sterke gemiddelde sensitiviteit van de groepsleden. Naar buiten toe kan dat 
een probleem geven in de aansturing van partners (zeker als dat gepaard gaat met 
moeizame interne consensusvorming).
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4.6 overkoepelend systeemmodel aggregatiemens

Ter afsluiting van dit boek wordt in twee overzichten een beknopte samenvatting 
van het gehele systeem van de aggregatiemens gegeven. Naast de aggregatietoe
standen van 'individu' en 'groep' die in dit boek behandeld zijn, wordt ook een der
de toestand, de 'samenleving' opgevoerd. Daardoor ontstaat een doorkijkje naar 
de toekomst van de aggregatiemens en worden aanknopingspunten voor de door
ontwikkeling ervan aangereikt. 

Overzicht 1 benoemt de doe- en denkprocessen van de aggregatietoestanden 'indi
vidu' en 'groep'. Voor de derde aggregatiestoestand van de 'samenleving' zijn geen 
eenduidige termen voor de processen gevonden. Wel is de output van de proces
sen die op dat niveau ontstaat op eenduidige manier benoemd.

cyclus individu groep proces-output op samenlevingsniveau

doen indruk opdoen overtuigd worden gewoonten, tradities, gebruiken

handelen activeren sectoren (economie, welzijn)

waarnemen informeren media (krant, tv, etc..)

denken indruk vormen overtuigd raken religies, waardesystemen, politieke voorkeur

begrijpen kennis vormen wetenschap, filosofie, kunst, techniek

bedoelen methode vormen ethiek, wetgeving

iteratie verloop groepsverloop bestuurscycli, verkiezingen, benoemingen
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Overzicht 2 geeft per denkproces de afwijkingen/aandoeningen. Deze kennen de
zelfde termen voor de aggregatietoestanden 'individu' en 'groep'. Beide aggregatie
toestanden kunnen dus in één kolom (kolom 2) gecombineerd worden. In de ko
lom 'samenleving' worden voorstellen gedaan voor termen die men op dat niveau 
zou kunnen hanteren. De processen activeren en waarnemen zijn in dit boek nau
welijks behandeld omdat ze onderdeel van de doe-cyclus uitmaken. Om die reden 
zijn er ook geen afwijkingen mee in verband gebracht. Voor het afbouwen van de 
theorie over de aggregatiemens kan het interessant zijn om die afwijkingen toch te 
verkennen. De cursiefgedrukte teksten geven daarom enkele suggesties voor de 
richting waarin men kan denken. Deze suggesties betreffen niet zozeer psychische 
als wel psychomotorische aandoeningen.

proces/proces-output 
op samenlevingsni
veau

aandoeningen op niveau van 
individu en groep

samenleving

koppelvlak overtuigingen dissociatief-rigide nihilisme-fundamentalisme

activeren/sectoren geen zuiver psychisch domein
suggestie voor spectrum: aan
dachtsstoornissen, ADHD-achtige  
aandoeningen

socialisme-kapitalisme?

waarnemen/media geen zuiver psychisch domein
suggestie voor spectrum: waar
nemingsdistorties, verziend, bij
ziend of vormen van agnose

onbekend, geen suggestie  
gevonden

kennis/wetenschap autistisch-schizoïde absolutisme-relativisme

methode/ethiek, etc. depressie-manie egalitair-autoritair

verloop/implementatie afhankelijkheid-narcisme reactionair behoudend-mili
tant progressief
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