
Ervaart u dat vertrouwde wijzen van werken niet 
langer effectief zijn, soms zelfs averechts werken? 
Zou u daarom beter inzicht willen hebben in het 
verleden, het heden en de toekomst van organisatie-
ontwikkeling? Wenst u een scherper beeld van de 
verandermogelijkheden en de organisatiedynamiek?

Met het bedrijfskundig raamwerk, de Cubrix,  
kunt u bepalen:
 welke organisatie-inrichting het meest  

geschikt is
 welke cultuur de ambities van een  

organisatie stimuleert of afremt
 welke leiderschapsstijl of type strategie  

het beste werkt
 welke vaardigheden en kernkwaliteiten  

het meest aansluiten
 welke verbeteringsmogelijkheden het  

best renderen 
 welke besturingsvorm overeenkomt met  

de aard van de uitdagingen en ambities  
van uw organisatie en nog veel meer! 

In welke ontwikkelfase een organisatie zich ook be-
vindt, met 'De Cubrix' heeft u een uitstekende basis 
om de effectiviteit van (project)organisaties gericht 
te verbeteren.

Handboek Organisatieontwikkeling is bedoeld voor 
organisatiearchitecten, een ‘must’ voor studenten 
bedrijfskunde en organisatie disciplines, zoals Human 
Development, HR, project management, etc. en inspi-
ratiebron voor leidinggevenden en professionals.

Om de effectiviteit en productiviteit 
van organisaties te verbeteren is 
het van groot belang onderliggen-
de waardepatronen en motieven 
van mensen te begrijpen. Marcel 
van Marrewijk reikt daarvoor in dit 
boek een interessant instrumenta-
rium aan.
Herman Wijffels

Marcel has done a massive piece 
of work in meshing in the content 
of the various values- codes along 
with the beliefs & behaviors that 
emerge from them. It will be very 
useful to lots of people. 
Don Beck, medeauteur van  
Spiral Dynamics

Marcel plaatst organisaties in een 
maatschappelijke context... Soms 
kruipt het boek onder de huid. 
Houdt het mensen die leiding 
mogen geven een spiegel voor... 
Prikkelt het tot zelfreflectie...Biedt 
handvatten om in beweging te 
komen. Als mens, als organisatie, 
als samenleving.  
Bert van Boggelen, vml voorzitter 
CNV Vakcentrales

Je hoort de puzzelstukjes gewoon 
in elkaar klikken! Verbanden, in-
zichten, waar je direct iets mee 
kunt. Een aanwinst voor iedereen 
die het huidige tijdsgewricht wil 
begrijpen! Lezen dit boek!
Hems Zwier, organisatieadviseur

Marcel van Marrewijk is directeur 
van Research to Improve, ‘chief 
science’ van Eforis, mede-eige naar 
van NieuwLeren en als ondernemer 
betrokken in diverse projecten 
gericht op de transformatie van 
mens, organisatie en maatschappij.
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We leven in een overgangsperiode waarbij het industriële tijdperk wordt ingewisseld voor 
dat wat ik noem Society 3.0. Dat gaat gepaard met een enorme crisis, revolutie en stag-
natie. We hebben onszelf, onze organisaties en zelfs de hele Westerse samenleving vast-
gezet met onze doorgeslagen wet- en regelgeving en de euro houdt ons in een financiële 
gijzeling. De vergrijzing slaat genadeloos toe, onze grondstoffen raken uitgeput en be-
staande democratische structuren, zoals de politiek of de samenwerking binnen Europa, 
lijken het passende antwoord niet meer te kunnen vinden.
Grotere organisaties hebben het moeilijk. Oude bedrijfseconomische wetmatigheden 
werken niet langer. En ook de consument laat zich niet langer vangen in doelgroepen of 
marktsegmenten. 
Een stijgende stroom mensen begrijpt dat het werken voor een baas lang niet meer die 
vanzelfsprekende zekerheid van vroeger betekent. Die beginnen dus voor zichzelf. We 
noemen ze Zelfstandigen zonder Personeel – maar ik noem ze liever Zelfstandige Pro-
fessionals (zp’s), Free Agents of Self Employed Professionals, zoals ze internationaal ge-
noemd worden. Wanneer de babyboomgeneratie zo rond 2020 het arbeidsproces verlaten 
heeft, krimpt de beroepsbevolking en vormen deze zp’s zomaar 30% tot 40% van de 
totale arbeidspopulatie.

De waardecreatie van morgen ontstaat door de mobiliteit van mensen, kennis en energie. 
Mensen die vanuit hun sociale netwerkstructuren eenzelfde doel nastreven. Kennis die 
gedeeld wordt, waardoor er nieuwe kennis en dus nieuwe waarde ontstaat. In de Society 
3.0 gaan we op een andere wijze met elkaar werken. En dat doen we binnen open en platte 
organisatiestructuren: netwerkorganisaties die in balans zijn met hun omgeving en daar-
door duurzaam opereren. Nieuwe sociale software maakt dat allemaal mogelijk. Indivi-
duen profileren en organiseren zichzelf en/of hun organisatie op het internet en maken 
zo contact met gelijkgestemden. Hun communicatiemedia heten blog, forum, wiki, Q&A, 
tweet, skype, Google+, Yandex of ping. Hun hangplekken heten Facebook, Baidu, LinkedIn 
of Orkut. Uiteraard communiceren ze meertalig, want het internet vertaalt. Letterlijk. 
Groepen gelijkgestemden kunnen samenwerken, organisch groeien, en ook fuseren. De 

voorwoord
Door Ronald van den Hoff
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nieuwe werkers van vandaag en morgen en de meer klassieke werknemers van gisteren 
en vandaag, zijn op elkaar aangewezen. Het sociale virtuele netwerk dient daarbij als het 
mobiele cement van de nieuwe waardecreatie. Want zp’s willen nog wel met elkaar en 
met u werken, maar niet meer in een vast dienstverband. Zij werken tegelijkertijd in ver-
schillende teams voor verschillende opdrachtgevers. Zij brengen het ene moment kennis 
in als expert, het andere moment delen zij ervaringen in de rol van klant.

Deze waardenetwerken, dus de plaats waar het oude en het nieuwe weer gaan samen-
werken, kenmerken zich door een heldere communicatie en direct samen ‘zakendoen, 
ontwerpen, maken en beoordelen’. Dat noemen we The Mesh, niet zomaar een netwerk, 
maar het Netwerk. Een enorm cluster van waardenetwerken, ook wel value constellations 
genaamd. Processen in deze nieuwe chaordische samenleving worden door de sociale 
media sterk vereenvoudigd: er ontstaat zoals Martijn Aslander dat noemt een Easycratie. 
Trendwatcher Josephine Green noemt het de ‘pancake society’. De Society 3.0 die, doordat 
we beter verbonden zijn – met elkaar, met anderen, met kennis en met transactiesyste-
men – veel platter en dus eenvoudiger is. Er ontstaat een nieuw economisch speelveld. De 
Interdependente Economie. 

De verbondenheid van de consument met de nieuwe organisatie 3.0 zorgt ervoor dat 
afnemers al in een vroegtijdig stadium meewerken en daardoor mee bepalen wat er ge-
produceerd gaat worden en hoe. De consument wordt prosument. Het gaat daarbij niet 
meer om het product zelf. Steeds meer producten worden verpakt in een dienst. Het pro-
duct of de dienst moet werkelijk iets toevoegen aan het welzijn van de koper of gebruiker, 
anders is het de aandacht van een potentiële pro-sument niet waard. Veel mensen willen 
wel toegang hebben tot iets, maar hoeven dat zelf niet meer te bezitten. Toegang wordt 
hiermee belangrijker dan bezit, en dat wordt illustratief voor de samenleving als geheel. 
We zien dus dat deze collaborative prosumption mogelijk wordt gemaakt door de ver-
bondenheid van mensen, de mogelijkheid tot het ‘bewaken’ van kwaliteit en integriteit 
van het netwerk, de wil en het vermogen van mensen tot delen en de transparantie van 
het aanbod. De sociale media stellen ons in staat aan deze voorwaarden te voldoen. Mis-
schien is het nog niet voor iedereen direct zichtbaar, maar sommige van deze diensten 
beginnen enorme vormen aan te nemen. Uiteindelijk gaat deze ontwikkeling een deel 
van de bestaande traditionele aanbieders en organisaties compleet overbodig maken. 
‘Prosumptie in samenwerking’ is dan ook het thema van de Interdependente Economie. 
En zo kunnen we ons eindelijk ontworstelen aan de wurggreep van de huidige financiële 
en productiesystemen. Hier ligt onze uitweg uit de huidige Zombie-economie.

Duurzame economische waardecreatie in die Interdependente Economie behoeft 
verbindingen tussen de oude wereld van het financiële kapitaal en de nieuwe wereld van 
het sociale kapitaal. Als organisaties gaan samenwerken met zp’s, dan vormen ze con-
structen die ik een Sociaal Economische Entiteit noem. De rol van organisaties wordt hier-
mee fundamenteel anders. De organisatie 3.0 zal ervoor moeten zorgen in verbinding te 
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staan met de pro-sumer en zal het palet van Sociaal Economische Entiteiten rondom die 
organisatie moeten faciliteren in hun voortgang naar de waardecreatie.
Dit alles betekent dat bekende internetgroepen als LinkedIn en Facebook weliswaar het 
vertrekpunt vormen voor nieuwe waardecreatie, maar dat die waardecreatie pas echt van 
de grond komt als de oude en de nieuwe wereld samensmelten en het samenwerken ver-
schuift van de traditionele waardeketen naar het waardenetwerk. 

De Interdependente Economie vormt in de Society 3.0 ons nieuwe speelveld voor waarde-
creatie. The personal is global. Een speelveld waarin we al ons denken en handelen moeten 
mobiliseren om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Betrokkenheid van ons allemaal 
is daarbij een absolute voorwaarde. We zijn sterk van elkaar afhankelijk; noem het een 
soort nieuwe vorm van collectiviteit en solidariteit. Maar wel een solidariteit vanuit de ei-
gen keuze en niet opgelegd door de overheid. Een speelveld waarin Verbondenheid, Duur-
zaamheid en Wederkerigheid de belangrijkste spelregels vertegenwoordigen.  

Deze nieuwe waardenetwerken hebben locaties nodig, zowel virtueel als fysiek, om el-
kaar te ontmoeten en te werken met elkaar. Vanuit onze formule Seats2meet.com vullen 
we die behoefte concreet in. Seats2meet.com komt voort uit onze activiteiten in de Ne- 
derlandse vergadermarkt en is de resultante van ons eigen transformatieproces van een 
traditionele organisatie naar een organisatie 3.0. Het is inmiddels een supernetwerk van 
fysieke werk-, ontmoetings- en vergaderplekken (hubs) tot losse werkplekken bij bedrij-
ven, die het leuk en nuttig vinden bezoekers van buitenaf over de vloer te krijgen. Die 
plekken zijn deels gratis en deels betaalt. In oude termen dan wel. Gratis betekent wel 
dat er iets anders tegenover staat. Bij het reserveren van een werkplek vertelt de boeker 
wat hem/haar bezighoudt op dat moment en stelt daarmee zichzelf en zijn/haar kennis 
beschikbaar voor derden. Daarmee betaald zo’n boeker feitelijk met sociaal kapitaal. Dat 
betekent verder dat boven iedere fysieke plek een virtuele deken hangt die inzichtelijk 
maakt wat voor kennis en talenten op enig moment aanwezig zijn en waar je dus slim 
gebruik van kunt maken. Ontmoetingen worden daarmee onverwacht verrassend, nuttig 
en er ontstaan veel nieuwe verbindingen. Serendipiteit viert dus hoogtij.
Een palet aan gratis software-apps vanuit de S2m app store, die dit soort nieuwe samen-
werking faciliteren, completeren het gehele aanbod voor deze nieuwe waardecreatie. Als 
organisatie krijgen we daar veel voor terug. Onze gebruikers waarderen onze dienstver-
lening dusdanig dat ze ons helpen ons dienstenaanbod op de markt te positioneren. Dat 
doen ze door veel over ons te vertellen (buzz) via de sociale media. Naast deze verhalen 
(dat noemden we vroeger pr), geven ze ons tips, adviezen en kennis (dat noemden we 
vroeger marketing) en nemen ze ons actief mee in opdrachten (dat noemden we vroeger 
sales). Deze activiteiten doen we zelf dan ook maar niet meer en daarmee ziet ons ope-
rationele kostenplaatje er een stuk beter uit dan vroeger. Terwijl we wel een leger aan pr-, 
marketing- en salesfans hebben teruggekregen. Onze expansie, ook in het buitenland, 
zou je anticyclisch kunnen noemen: we groeien tegen de klippen op.
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Voor ons is er als organisatie 3.0 dus al heel veel veranderd. Veel organisaties dienen ook 
zo’n transformatie te ondergaan, teneinde hun bestaansrecht te borgen. Wellicht ook uw 
organisatie!

Marcel van Marrewijk loopt al wat jaren bij ons rond. Hij is een groot gebruiker van onze 
tools en locaties, en denkt mee in de verbetering van onze aanpak. Zijn ideeën zijn 
ontegenzeggelijk een heel belangrijke inspiratie. Hoogste tijd dat hij nu zijn visie op en 
ervaring met organisatieontwikkeling en performanceverbetering in een boek heeft be-
schreven. Dit boek geeft de contexten en situaties weer waarin organisaties functioneren: 
van (be)heersorganisaties tot samenwerkingsvormen waarin betrokkenheid en symbio-
se centraal staan. De Cubrix laat – gegeven de context – vervolgens zien welke leider-
schaps-stijl het meest effectief is, welk type strategie voor de hand ligt, wat voor perso-
neelsbeleid het best aansluit, welke stakeholders je kunt betrekken in je besluitvorming, 
hoe kennis wordt ontwikkeld en wordt overgedragen. De Cubrix ondersteunt zodoende 
organisatieontwikkeling en performanceverbetering in het transformatieproces van or-
ganisaties op weg naar hun plek in de Society 3.0. 

Ik wens u veel leesplezier toe!
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InleIdIng

Waarom dit boek?
Er zijn vele redenen om geen boek te schrijven. Het is bijvoorbeeld monnikenwerk, het 
kost heel veel (vrije) tijd en er zijn al zo veel boeken. Volgens Philip van Coevorden, een 
van de directeuren van internetboekwinkel Managementboek.nl, verschijnen in Neder-
land per jaar zo’n duizend nieuwe managementboeken. Na aftrek van het aantal vertaalde 
boeken en herziene edities, blijven circa zeshonderd nieuwe, door Nederlanders geschre-
ven boeken over. Dat is al jaren zo.
Toch ligt er nu een nieuw boek voor u.

Mijn inspiratie en transpiratie om dit boek te schrijven is uiteindelijk gebaseerd op een 
diep gevoel van dankbaarheid voor wat mijn zoektocht naar en ontwikkeling van een in-
tegraal bedrijfskundig raamwerk heeft opgeleverd. Ik heb zelf veel profijt gehad van de 
inzichten die het raamwerk hebben gevormd en gevuld. Niet alleen in mijn werk als zelf-
standig professional en onderzoeker, maar ook als mens. Het raamwerk – ik heb het de  
Cubrix genoemd – structureert contexten en situaties van organisaties. Dat is handig, 
want wanneer je de context en de situatie van een organisatie kent, weet je welke leider-
schapsstijl effectief is, welk type strategie voor de hand ligt, wat voor personeelsbeleid het 
best aansluit, welke stakeholders je betrekt in je besluitvorming, hoe kennis wordt ontwik-
keld en overgedragen, et cetera. De Cubrix ondersteunt zodoende organisatieontwikkeling 
en performanceverbetering. Organisatieontwikkeling is mijns inziens het proces waarin 
de wijze van organiseren, de bedrijfsvoering, optimaal wordt afgestemd op enerzijds de 
omgeving, zoals de behoefte van klanten, de marktontwikkeling, de technologische mo-
gelijkheden en trends in de samenleving, en anderzijds de eigen ambities, individuele ca-
paciteiten en collectieve vermogens. Performanceverbetering duidt zowel op de resultaten 
en de creatie van toegevoegde waarde voor de verschillende belanghebbenden, als op de 
groei en ontwikkeling van kwaliteiten en vermogens van mens en organisatie.

binnenwerk-aangepast.indd   17 16-01-14   14:15



— 18 —

De Cubrix toont de kaders van de nieuwe, innovatieve organisatievormen die wij 
zien ontluiken bij de koplopers in onze maatschappij. Wat zich nú in de periferie 
bevindt, kan ooit mainstream worden. De toekomst van morgen bestaat vandaag. 

De Organisatiematrix is de meest compacte samenvatting van de zeven ontwikkelsta-
dia en zeven ontwikkelpaden van de Cubrix. Deze structuur vormt de basis voor de zeven 
ideaaltypische organisatievormen en de vier wijzen waarop projecten effectief kunnen 
worden georganiseerd. 

Naast de statische organisatievormen biedt de Cubrix bovendien een diepgaand inzicht in 
organisatiedynamiek en verandermanagement. Ook deze thema’s komen uitgebreid aan 
de orde.

Aanleidingen voor mijn boek:
> Vanaf 2001 zijn vijftien Engelstalige papers van mijn hand verschenen in  
 diverse wetenschappelijke journals. Met name ‘Concepts and Definitions  
 of Corporate Sustainability and Responsibility’, gepubliceerd in 2003, is  
 internationaal geselecteerd als een van de meest waardevolle bijdragen  
 aan CSR. Het artikel is door Ashgate opnieuw uitgebracht in de Library of  
 Corporate Responsibility. Bovendien is recent, naar aanleiding van het  
 jubileum van honderd edities Ethics Management, een internationale  
 citation-index opgemaakt en daarin staat ditzelfde artikel in de top 33!  
> Ik krijg geregeld e-mails uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten, China,  
 Nieuw-Zeeland, Australië en India met reacties of vragen van (PhD)stu- 
 denten over mijn werk. 
 Gek genoeg weinig uit Nederland. 
> Als examinator van de Business School Nederland ervaarde ik steeds meer  
 het gemis van een Nederlandstalig boek gebaseerd op mijn artikelen. 
> De afgelopen jaren heb ik tien studenten een stageplaats gegeven en/of  
 begeleid bij hun scriptie. Mijn integrale en gefaseerde visie op bedrijfs- 
 kunde werd altijd verwelkomd en velen verzuchtten dat zij juist een  
 dergelijke visie ontbeerden in hun opleiding.
> In mijn werk als onderzoeker bij Research to Improve ervaarde ik zelf de  
 behoefte aan (het verder ontwikkelen van) een integraal kader als basis  
 voor effectief onderzoek. Wij willen meer dan een spiegel voorhouden en  
 vooral aansluiten bij de actuele context en situatie van de klant. Alleen  
 dan kun je de volgende stap aanreiken van organisatieontwikkeling en  
 performanceverbetering. Die kan voor iedere klant anders zijn!
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Met dit boek en de aansluitende website met wiki (www.cubrix.nl) is mijn kennis en erva-
ring meer toegankelijk geworden.
Met de kennis van de Cubrix kun je de rol oppakken van een organization architect. Staat 
het fundament goed? Is de organisatie in staat de ambities waar te maken? Is een andere 
structuur of cultuur nodig? En zo ja, hoe krijg je die transitie voor elkaar. Een organization 
architect gaat samen met belanghebbenden alle facetten van de Cubrix na die een rol spe-
len in organisatieontwikkeling en performanceverbetering.

Je kunt een organisatie bekijken zoals een architect een ruimte ziet. Zowel voor 
organisaties als ruimten kun je beoordelen of de esthetiek, functionaliteit en duur-
zaamheid op orde zijn. Net zoals een architect zijn vaardigheden ontwikkelt en 
aanwendt, reikt de Cubrix perspectieven aan waarmee je de kwaliteiten van or-
ganisaties – en hun onderlinge samenhang – kunt waarnemen en duiden. 

Een korte schets van de fasegewijze ontwikkeling van de architect:
> Op het basisniveau ontwerpt de architect op zijn tekentafel de blauwdruk  
 van een gebouw; hij of zij berekent het bestek en bepaalt hoe, wat en wan- 
 neer de aannemer aan de slag kan gaan.
> In een volgend stadium voegt de architect met name waarde toe aan het  
 bouwproces en de projectontwikkeling, waardoor nu her en der in Nederland  
 Vinex-wijken lijken neergekwakt.
> In de derde fase is met name de afstemming cruciaal met zowel de gebruik- 
 ers van de ruimten als de toeleveranciers. Een architect leert zich beter  
 verplaatsen in de behoeften van alle stakeholders en betrekt hen steeds  
 meer bij de diverse stappen in het proces, van het ontwerp tot aan de keuze  
 van de materialen.
> Deze trend leidt onafwendbaar naar de ambitie van geïntegreerd bouwen,  
 gericht op het verbeteren van de kwaliteit van gebouwen door de afval- 
 productie te verminderen, de flexibiliteit van gebouwen te verhogen, de  
 functionele levensduur te verlengen en componenten te hergebruiken nadat  
 de functionele levensduur is geëindigd. De consequentie is dat binnen een  
 bouwproces zeer veel verschillende partijen moeten samenwerken om te  
 komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden  
 van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in  
 beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project  
 en de dynamiek daarvan maken dat de kans op faalkosten groot is. Moderne  
 architecten werken daarom met Building Information Modeling. BIM is de  
 oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele  
 bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D)  
 gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken  
 met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informa- 
 tie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. 
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Voor wie is dit boek?
Beantwoord voor uzelf de volgende vragen:

> Ervaart u dat vertrouwde wijzen van werken niet langer effectief zijn, 
soms zelfs averechts werken?

> Wilt u daarom een beter inzicht hebben in de complexiteit van 
organisatieontwikkeling en performanceverbetering?

> Wenst u een scherper beeld van organisatiedynamiek en een overzicht 
van verandermethoden die écht werken?

Drie keer bevestigend beantwoord? Voor u is dit boek geschreven!

Aangezien ontwikkeling en performanceverbetering dagelijks op de agenda staan van lei-
dinggevenden is dit boek van belang voor alle managers, adviseurs, organisatie- en be-
drijfskundigen.
De zeven ontwikkelpaden van de Cubrix refereren aan diverse managementdisciplines, 
zoals strategie, communicatie, research & development, people-, inkoop- en proces- 
management. Dit boek laat zien wat de specifieke bijdragen zijn en de rol van de belang-
rijkste disciplines in de verschillende ontwikkelstadia van organisaties. Het is dus tevens 
een aanrader voor stafleden en professionals die verantwoordelijk zijn voor of vertrouwd 
zijn met deze disciplines.

Ik hoop dat ook studenten er kennis van zullen nemen. De Cubrix is mijns inziens een uit-
stekend bedrijfskundig referentiekader dat de mogelijkheid biedt de toegevoegde waarde 
van oude modellen te leren respecteren, de gangbare modellen kritisch te waarderen en 
de kwaliteiten van de nieuwe, meer innovatieve modellen te verkennen. Nog mooier zou 
zijn wanneer lezers de aangeboden inzichten van organisatiedynamiek en modern pro-
jectmanagement ter harte nemen en de nieuwste organisatievormen daadwerkelijk leren 
toepassen. Zo cocreëren wij samen Society 3.0, zoals Ronald van den Hoff dit noemt.

Wat kun je verwachten?
Veranderen impliceert in essentie de acceptatie van het bestaande. De ontwikkeling van 
ons bewustzijn leert ons dat juist de appreciatie van wat is de basis vormt voor een nieuwe 
ontwikkeling naar andere performanceniveaus. Dit zijn we nauwelijks gewend. Dit boek 
schetst vier paradigma’s en acht ontwikkelstadia die aantonen dat we ooit heel anders 
met verandering omgingen. Macht en beheersing speelden ooit een dominante rol, terwijl 
tegenwoordig betrokkenheid en symbiose aan belang winnen. Confrontatie, fragmentatie 
en veroordeling maken langzaamaan plaats voor nieuwe waarden, zoals verbinding, inclu-
siviteit en waardering.

Het handboek organisatientwikkeling biedt een breder spectrum dan de tweedimensiona-
le benadering die veel auteurs kiezen. Onmiskenbaar goede boeken, maar om duidelijkheid 
te verschaffen worden dikwijls twee werelden scherp tegenover elkaar geplaatst, zoals in:
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> Nieuw Europees Organiseren (2011), Jaap Jan Brouwer en Jaap Peters
> Iedereen ceo (2011), Menno Lanting
> Society 3.0 (2011), Ronald van den Hoff
> En diverse recente publicaties over Het Nieuwe Werken 

Ik pleit juist voor de volledige conceptuele breedte van organisatieontwikkelingen, omdat 
vanwege de gelaagdheid oude vormen doorwerken in de huidige structuren. Op hun beurt 
beïnvloeden zij weer de toekomstige ontwikkelingen. Dit boek honoreert en waardeert de 
oude, de gangbare én de toekomstige ontwikkelingen, in hun onderlinge samenhang.

Weer andere boeken, zoals De geluksfabriek (2003) van Maurits Bruel en Clemens Colsen 
en Leren Veranderen (1999/2006) van Leon de Caluwé en Hans Vermaak, zouden aan diep-
gang winnen wanneer zij hun gedachtegoed zouden hebben gebaseerd op de fasegewijze 
benadering van Graves en/of de integrale structuur van de Cubrix. Dit klinkt aanmati-
gend. Zo bedoel ik het niet. Ook dit boek is een sneuvelversie. Ik hoop dat anderen, ver-
rijkt met nieuwe ervaring en inzichten, mijn benadering weer scherper en eleganter for-
muleren. Vandaar dat dit boek aanvankelijk in de commons is uitgebracht. Mijn punt is 
dat ik met dit boek meer de verdieping en de nuance zoek. Het wordt er namelijk niet 
eenvoudiger op. De complexe wereld van vandaag vraagt mijns inziens om een integrale, 
verbindende en gelaagde benadering, die het oude waardeert en openstaat voor nieuwe 
mogelijkheden en oplossingen.

Ik nodig de lezer uit het boek van a tot z te lezen. Ben je echter bekend met Spiral Dyna-
mics? Ken je Wilber en Cornelis? Weet je van de mogelijkheden van het efqm-model? 
Biedt een beschrijving van macro-economische systemen je geen verrassingen meer? Dan 
kun je enkele hoofdstukken overslaan. 
Door de brede benadering komen vele thema’s aan de orde, maar om de dikte van het 
boek nog enigszins binnen de perken te houden staan er relatief weinig praktijkvoor-
beelden in. Het zal professionals niet moeilijk vallen om zelf toepassingen te vinden. Op 
de site van dit boek is overigens wel ruimte voor praktijkvoorbeelden. Er staan bovendien 
nieuwe boeken op stapel die ingaan op het concreet toepassen van de Cubrix. Hou mijn 
blogs en tweets in de gaten!

De opzet van het boek
De kernpunten en noviteiten in dit boek heb ik aan de hand van 49 – ietwat abstract en 
compact geformuleerde – stellingen samengevat. De uitleg en toelichting volgen in het 
boek.

Hoofdstuk 1 schetst de onderstroom van maatschappelijke trends en ontwikkelingen 
die organisaties met nieuwe, meer complexe uitdagingen confronteert. Mensen, organi-
saties en maatschappijen dienen hiertegenover een meer adequate respons te stellen.
In hoofdstuk 2 wordt de Cubrix geïntroduceerd.
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In hoofdstuk 3 worden de achtergrond en uitgangsprincipes van het gedachtegoed van 
Graves geïntroduceerd, zoals door Beck en Cowan verwoord in Spiral Dynamics.
In hoofdstuk 4 ga ik dieper in op bepaalde aspecten van evolutie en fasegewijze ontwik-
keling, door met name de ideeën te belichten van twee filosofen, namelijk Ken Wilber 
en Arnold Cornelis. Geniet van hun eruditie, maar laat je er niet door afleiden. Voor een 
basisbegrip van de Cubrix kun je dit hoofdstuk overslaan. 
Hoofdstuk 5 vat de waardesystemen van Graves samen, de ontwikkelstadia van de  
Cubrix.
In hoofdstuk 6 schets ik de macro-omgeving van organisaties vanuit een evolutionair 
perspectief. 
In hoofdstuk 7 introduceer ik het Global Excellence Model, afgekort het gem. Dit is een 
zelfontwikkelde variant – a next generation-model – van het efqm/ink-management-
model. 
Het langste hoofdstuk, hoofdstuk 8, bevat de beschrijving van de zeven organisatievor-
men, die op coherente wijze corresponderen met de ontwikkelstadia van Spiral Dyna-
mics en de ontwikkelpaden van het gem. 
In hoofdstuk 9 worden vier projectorganisatievormen uitgewerkt, eveneens afgeleid 
van en gebaseerd op de waardesystemen van Spiral Dynamics. 
In hoofdstuk 10 ga ik in op verschillende vormen van dynamiek binnen en tussen organi-
satievormen en op de veranderstijlen van ieder waardesysteem.

 Veel leesplezier!

veilige – CLAN – saamhorige

vitale – MACHTS – daadkrachtige

geordende – BUREACRATISCHE – rechtvaardige

Bouwen aan een    organisatie
renderende – EFFECTIEVE – competitieve

humane – PROFESSIONELE – zorgzame

disruptieve – NETWERK – duurzame

holistische – FLUïDE – virtuele
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1.  Verscheidenheid aan organisaties
Er is een enorme schakering aan organisaties. Je kunt ze indelen aan de hand van vele 
facetten, bijvoorbeeld:

› Categorie: van publiek tot privaat
› Cultureel: van hiërarchisch tot mensgericht
› Eigendom: van beursgenoteerd tot familiebedrijf
› Maturiteit: van modern tot traditioneel
› Prestaties: van rendabel tot verliesgevend
› Schaal:  van micro tot megagroot
› Sectoraal: van ambachtelijk tot industrieel
› Type: van innovatief tot capaciteitsgericht
› Vestiging: van lokaal tot multinationaal

Voorts maakt het uit of je produceert of diensten levert en/of de organisatie onderdeel is 
van een moderne maatschappij of gevestigd op de vuilnisbelten van Rio de Janeiro... en 
van alles ertussenin. De verscheidenheid is niet alleen enorm: iedere organisatie is uniek, 
zelfs ‘identieke’ vestigingen in een franchiseketen.

Wat nu als je organisaties wilt (helpen) ontwikkelen en hun performance wilt verbeteren? 
 

Waarom ook niet? Stilstand is achteruitgang. Iedere organisatie 
levert waarde of houdt op te bestaan. In een veranderende context 
– een omgeving die alsmaar nieuwe uitdagingen oplegt – zullen 
organisaties, reactief of proactief, zich moeten aanpassen om 
zichzelf in stand te houden. —

Ondanks de verscheidenheid van organisaties spelen in alle organisaties, bewust of onbe-
wust, expliciet of impliciet, de volgende vragen een rol. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn 
organisatie bijvoorbeeld de gestelde doelen ook werkelijk realiseert? Mijn kosten dalen? 

H1 
 Eenvoudiger wordt het niet... 

—
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Mijn organisatie sneller op veranderingen reageert en zich steeds weer vernieuwt en met 
nieuwe ideeën komt? Welke van deze strategieën levert de meeste toegevoegde waarde 
op? Welke leiderschapsstijl is effectief? Welke vaardigheden van medewerkers zijn cru-
ciaal? Welke structuur sluit het best aan? Welke (verander)ambitie zal het meest rendabel 
zijn en welke organisatiecultuur kan deze ambities het best ondersteunen?
Zijn dergelijke vragen, gezien de grote verscheidenheid van organisaties, überhaupt in 
algemene termen te beantwoorden? Kun je voor het beantwoorden van dergelijke vragen 
ten minste een richting aangeven, een relevant domein afbakenen waarbinnen het ant-
woord gezocht kan worden? De uniciteit van elke organisatie vergt immers altijd maat-
werk...

Mijn antwoord is bevestigend. Je kunt op dergelijke vragen een adequaat antwoord geven, 
wanneer je erkent dat aan deze vragen één belangrijke vraag voorafgaat.

Meerdere wetenschappers hebben namelijk aangetoond dat de effectiviteit van inter-
venties gericht op het verbeteren van organisaties in hoge mate afhankelijk is van de 
specifieke context en/of situatie waarin een organisatie zich bevindt. Of andersom ge-
redeneerd: vele managementuitgangspunten, -modellen en zelfs -hypes hebben een ge-
bruikswaarde, maar slechts in een bepaalde context of specifieke situatie 1. 
De eerste, meest basale vraag is dan ook: Wat is de context en situatie van de organisatie? 
Als je dit weet zijn de bovengenoemde vragen veel concreter te beantwoorden. 

Over een periode van tien jaar heb ik gewerkt aan een integraal denkraam dat contexten 
en situaties van organisaties duidt en typeert. Uiteindelijk is het een driedimensionaal 
raamwerk geworden dat ik de Cubrix heb genoemd. Hiermee kun je complexe vraagstuk-
ken aansnijden, ordenen en adequaat beantwoorden. De Cubrix kent de volgende drie 
dimensies, drie kernvragen waarmee je iedere organisaties kunt adresseren: 

› Multi-level: welke ontwikkelstadia zijn dominant en functioneren de 
onderliggende stadia naar behoren?

› Multi-discipline: wat zijn de ontwikkelpaden, de thema’s waarop 
organisaties zelf invloed kunnen uitoefenen?

› Multi-stakeholder: wie zijn de relevante belanghebbenden waarmee de 
organisatie zich behoort te verhouden?

De drie vragen vormen het driedimensionale kader, de structuur van het raamwerk. 
Het is uiteindelijk een integraal raamwerk geworden dat alle typen organisaties omvat. 
Dit klinkt complex. Zeker als je weet dat in de Cubrix zeven ontwikkelstadia en zeven 

1 Teun Hardjono (1995), Ritmiek en Organisatiedynamiek:  
Vierfasenmodel, Kluwer.
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ontwikkelpaden worden onderscheiden. De structuur is zelfs verder te verfijnen, waar-
door je nog meer gedetailleerd naar organisaties kunt kijken, zonder het geheel uit het 
oog te verliezen. 

Wij zijn van oudsher gewend te fragmenteren en complexiteit te reduceren. In een sta-
biele, zich lineair ontwikkelende omgeving worden thema’s opgeknipt zodat je aspecten 
van de ‘vierkante millimeter’ kunt bestuderen zonder de angst dat het geheel je boven 
het hoofd groeit. In onze huidige omgeving is dit niet langer verantwoord. In plaats van 
afsluiten en isoleren is aansluiten en verbinden aan de orde. Dit vergt een nieuwe taal, 
nieuwe vaardigheden en nieuwe wijzen van werken. Natuurlijk is hier weerstand tegen 
en komen gevestigde belangen in het geding, maar welbeschouwd is er een wereld te 
winnen. Bovendien, achterblijven is geen optie. Ronald van den Hoff 2 noemt dit het al-
ternatief van de zombie-economie. Ooit groots en meeslepend, nu hopeloos rigide en 
achterhaald in een steeds sneller veranderende wereld.

2.  Humanisering
Je kunt mensen aanspreken als burgers in een maatschappij of als consumenten in een 
economie. De ervaring leert dat consumenten niet snel de kiloknallers laten liggen ten 
faveure van beter vlees of vegetarische alternatieven. Hun kracht kan groot zijn, zoals 
Shell ooit ervaarde ten tijde van de Brentspar, maar consumentengedrag beïnvloeden  
om bedrijven te doen bewegen gaat vaak langzaam, is willekeurig en er zijn heel veel 
bedrijven...
Ik kies ervoor mensen in organisaties aan te spreken, de medewerkers en leidingge-
venden. Nu hebben organisaties hun waarde bewezen voor de omvang en kwaliteit van 
de producten en diensten die zij leveren. Ik zou willen dat organisaties zich meer bewust 
worden ten eerste van hun rol als werkgever en ten tweede als ‘nabuur’, als speler in de 
maatschappij en dus ook verantwoordelijk voor de negatieve effecten die de organisatie 
teweegbrengt. 
Een groot deel van de dag brengen mensen – afgezien van bejaarden, jeugdigen en werk-
lozen – al werkend door. De kwaliteit van de werkomgeving beïnvloedt in hoge mate het 
geluk van medewerkers. Rattengedrag van collega’s en een slechte relatie met je leiding-
gevenden kunnen je (werkende) leven in hoge mate verpesten, je kunt er cynisch en lus-
teloos van worden. Cocreëren, samen kennis delen en leren, elkaar aanspreken op kracht 
en potentie geven daarentegen een impuls aan de persoonlijke en professionele ontwik-
keling van medewerkers en blijken een bron van energie en inspiratie. Stel je eens voor 
dat een groot aantal organisaties een transitie doormaken naar een meer mensgerichte 

2 Ronald van den Hoff (2011), Society 3.0,
www.society30.org.
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organisatie. Dit zou voor de mens in de organisatie een enorme verbetering betekenen. 
Ervaring leert dat ook andere belanghebbenden baat hebben bij een meer mensgerichte 
aanpak. Het is mijn doel en passie deze beweging, deze transitie, te ondersteunen, bij- 
voorbeeld door dit veranderingsproces te duiden. Dit was overigens de aanleiding om dit 
boek te schrijven. 

3.  Paradigma’s
Om het proces van humanisering te positioneren introduceer ik vier paradigma’s 3 als 
eerste grove fasering van organisatieontwikkeling. In dit boek wordt nog uitgebreid 
ingegaan op de gehanteerde begrippen.

1. Het autoriteitsparadigma:
De wereld draait om het verkrijgen en uitoefenen van macht en de 
beheersing over de bestaansmiddelen.
2. Het beheersingsparadigma:
Stabiliteit, ordening en structuur zijn de kernwoorden in een wereld waarin 
mensen, organisaties en maatschappijen de beschikbare middelen zo 
efficiënt en voorspelbaar mogelijk aanwenden om de gestelde doelen te 
realiseren. 
3. Het betrokkenheidsparadigma:
De wereld wordt ervaren als een samenhangend geheel waarbij het 
relationele perspectief en het sociaal constructionisme kenmerkend zijn. 
Onderlinge verbinding, afstemming (consensus) en instemming (consent) 
van alle belanghebbenden staan centraal. 
4. Het symbiotisch paradigma:
Mensen ervaren zich als onderdeel van een Geheel. Volledige inclusiviteit 
en een duurzaamheidsbewustzijn zijn kenmerkend, waardoor mensen, 
organisaties en maatschappijen zichzelf tekortdoen indien zij zouden 
handelen met een negatieve impact op derden.

David Bohm beschrijft in zijn boek Wholeness and the Implicate Order (1980) dat onze 
kennis van de realiteit in ieder stadium van onderzoek alleen waarde heeft binnen een 
beperkte context. Wanneer we ons buiten deze context begeven, zal onze kennis slechts 
een benadering blijken en zullen we keer op keer een nieuwe context nodig hebben waar-
binnen we de realiteit kunnen begrijpen. Een paradigma creëert een culturele conditio-
nering die bij haar aanhangers een vicieuze cirkel van illusie in stand houdt. Omdat hier-

3 Zie onder meer het hooglerarenbetoog  
in het ai-Magazine, van Kees Ahaus, 
hoogleraar kwaliteit in de zorg en 
directeur tno Management Consultants. 

Vinkenburg introduceerde de term 
betrokkenheidsparadigma. Symbiotisch heb ik 
ontleend aan het werk van Wim de Ridder.
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bij onze gedachten het probleem zijn, is het volgens Bohm nutteloos om tegen onszelf 
te zeggen: ik moet nadenken om dit op te lossen. Door via het delen van betekenis in de 
vorm van een dialoog, een waarderend onderzoek, kan wel in een gemeenschappelijk 
bewustzijn een nieuw inzicht ontstaan, wat niet mogelijk zou zijn geweest op basis van 
ieders eigen gedachten.

Kuhn, de geestelijk vader van het begrip paradigma’s, stelt – zie kader – dat paradigma’s 
aan elkaar gelijk zijn. Ze staan echter naast of tegenover elkaar vanwege hun verschil-
lende focus op de werkelijkheid. Mijn stelling is – en dat probeer ik in de loop van dit boek 
aannemelijk te maken – dat paradigma’s inderdaad gelijkwaardig aan elkaar zijn, maar 
dat zij elkaar opvolgen en bij elkaar aansluiten als in een evolutionair proces. In hoofd-
stuk 3 zal zelfs blijken dat de meer complexe ontwikkelfasen de voorafgaande niveaus 
omvatten en overstijgen. 

Thomas Kuhn, Amerikaans natuurkundige en wetenschapsfilosoof, heeft in zijn 
boek The Structure of Scientific Revolutions (1962) het idee naar voren gebracht 
dat wetenschap niet geleidelijk evolueert, maar door paradigmawisselingen 
sprongsgewijs verandert. Een paradigma is in de wetenschap een samenhangend 
stelsel van opvattingen, methoden en vraagstellingen, die een denkkader vor-
men waarbinnen de ‘werkelijkheid’ geanalyseerd en beschreven wordt. Meer 
algemeen vormen paradigma’s het referentiekader van waaruit wij de werkelijk- 
heid interpreteren.
De hardnekkigheid en onveranderbaarheid van deze denkkaders wordt door Max 
Planck krachtig beschreven in zijn wetenschappelijke autobiografie  4 :

‘Een nieuwe wetenschappelijke waarheid overwint niet door de  
tegenstanders te overtuigen en hun het licht te laten zien, maar 
omdat de tegenstanders ten slotte sterven en er een nieuwe 
generatie opgroeit die ermee vertrouwd is.’

Kuhn stelt dat alle paradigma’s aan elkaar gelijk staan omdat je denkkader bij 
deze wisseling zo erg verandert dat de wereld er onvergelijkbaar anders uitziet. 
En omdat de dingen onvergelijkbaar anders zijn, bestaat er ook geen beter para-
digma dan de ander. Er zijn simpelweg verschillende paradigma’s! Het is metho-
dologisch gezien niet zuiver om bijvoorbeeld de werkelijkheid van vroeger te 
interpreteren met de denkkaders van vandaag.

4 Max Planck (1858-1947), Duits natuurkundige,  
bedenker van de kwantumtheorie en winnaar  
van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1918.
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Gezien de volgordelijkheid in het ontwikkelingsdenken is het mijns inziens niet mogelijk 
iets te beheersen in een machtsvacuüm. Juist pas nadat men vertrouwd is geraakt met 
het machtsdenken kunnen beheersingsvraagstukken effectief worden aangepakt. In de 
wijze waarop beheersing wordt uitgevoerd, herken je de ervaringen met verticale, hiërar-
chische aansturing en handhaving. In de context van het eerste of het tweede para-
digma kun je bepalen hoe anderen moeten veranderen door hun gewoon een opdracht te 
geven. Als die ander daadwerkelijk geneigd is een dergelijke opdracht op te volgen, is het 
ook de eenvoudigste methode. In een interdependente relatie van twee onafhankelijke 
personen of organisaties kan geen sprake zijn van een opdrachtsituatie en zal macht of 
dwang, maar ook beheersing, niet vanzelfsprekend tot de gewenste resultaten leiden. 
Wat passend is binnen het ene paradigma kan averechts werken in een andere context.

In de praktijk worden dikwijls twee paradigma’s tegenover elkaar geplaatst: links 
en rechts, progressief en conservatief, sociaal en (neo)liberaal, en Rijnlands ver-
sus Anglo-Amerikaans. Het publiek debat splitst zich dikwijls in twee kampen 
daar hun analyses en oplossingen sterk verschillen. De media, de politiek en 
zelfs het bedrijfsleven positioneren zich steeds nadrukkelijker in één van beide 
kampen, met alle spanningen tussen de vertegenwoordigers van verschillende 
beschouwingen van dien. De polariteit neemt toe en over en weer ontstaat een 
houding van – ik chargeer – wij zijn beter en zij zijn gek.
Het is de hoogste tijd dat verbinding in plaats van confrontatie centraal staat, 
dat niet tegenstellingen maar overeenkomsten worden benadrukt, dat niet 
langer op het scherpst van de snede wordt gedebatteerd, maar dat een dialoog 
ontstaat waarin plaats is voor nuance en verdieping. 

Gezien ons tijdsgewricht is er veel aandacht voor de transitie van beheersing naar be-
trokkenheid. In de procesoriëntatie van het beheersingsparadigma worden medewerk-
ers human resources genoemd en als zodanig behandeld. In het betrokkenheidspara-
digma ontstaat aandacht voor individuele professionalisering en talentontwikkeling. 
De humanisering van organisaties impliceert dat er eerst meer ruimte moet ontstaan, 
door juist minder te willen beheersen. Hierdoor kan de relatie meer betekenisvol worden, 
zal er betrokkenheid ontstaan en gaan medewerkers zich intrinsiek motiveren en met 
meer toewijding hun werken uitvoeren. Het nadeel van deze transitie is dat het nieuwe 
paradigma kwetsbaarder en vooral complexer is dan de voorgaande paradigma’s, maar 
vasthouden aan beheersing in een context waarin minder te beheersen valt, is niet ef-
fectief. We zullen eraan moeten geloven beter te leren omgaan met complexiteit. Het 
niet alleen erkennen, maar ons ook bekwamen in het omgaan met complexiteit. In het 
vervolg van dit hoofdstuk verken ik diverse aspecten van complexiteit.
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4.  Simpliciteit
Houd het zo simpel mogelijk! is een wijs advies. Het is ook een spannend advies, want 
waar is precies de balans? Clare Graves – een man die we in de loop van dit boek nog veel 
zullen tegenkomen – waarschuwde ooit: Beware of finding simplicity .... when it is not 
there. Ook van Einstein is een vergelijkbaar citaat bekend: Je moet de dingen zo eenvoudig 
mogelijk vertellen, maar niet eenvoudiger. Een van mijn hoogleraren, Jean Paelinck – hij 
doceerde theoretische ruimtelijke economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam –, 
roemde regelmatig de schoonheid van een simpele modelmatige voorstelling van de 
werkelijkheid die niettemin krachtig en robuust was. ‘Pas als je de complexiteit door-
leefd hebt ben je in staat de essentie tot een simpele weergave samen te vatten. Sla 
je deze fase over dan is de kans groot dat je de plank volledig misslaat’, zo liet hij zijn 
studenten weten.

In de praktijk kom ik regelmatig managers tegen met weinig gevoel voor complexiteit. 
Zij hebben grote weerstand tegen ‘moeilijk gedoe’: zij eisen simpele richtlijnen, heldere 
stappenplannen en eenvoudige modelletjes. Anders snappen mijn mensen het niet, is 
een van hun excuses. Zij hebben wellicht geen tijd, of onvoldoende vaardigheden om 
complexiteit te doorgronden en inzichten voor zichzelf te ordenen. Mogen wij het lei-
dinggevenden überhaupt kwalijk nemen? Zij zijn, net als ieder van ons, geschoold in 
een onderwijssysteem dat gemodelleerd is naar de kenmerken van de vroege industri-
alisatie. Op YouTube waart een inmiddels vermaarde speech van Sir Ken Robinson 5 rond 
waarin hij onder meer stelt dat het westerse onderwijssysteem de creativiteit van kin-
deren kapotmaakt. Het huidige onderwijs is gefragmenteerd, gestandaardiseerd en de 
beheersbaarheid voert de boventoon. De overdracht van kennis volgt de metafoor van 
het vullen van lege vaten en het toetsen is gericht op het reproduceren van gedoceerde 
stof. De vraag is natuurlijk of deze ietwat gechargeerde voorstelling van het onderwijs 
aansluit bij wat beslissers in de huidige maatschappij nodig hebben: leren omgaan met 
complexiteit en de veelheid aan informatie.

Er komt zo veel op ons af. Er is zo veel kennis en ervaring beschikbaar. En het tempo 
waarin ontwikkelingen voortschrijden en trends elkaar opvolgen is duizelingwekkend. 
De oude Grieken wisten al dat alles beweegt. Panta rhei, kai ouden menai 6. Niet alleen 
is alles in verandering, maar alles stroomt ook. Dat wil zeggen dat wat is, is het proces 
van wording zelf. Alle objecten, gebeurtenissen, entiteiten, toestanden, structuren en-
zovoort zijn vormen die uit dit proces geabstraheerd kunnen worden 7. 
Opvallend aan de tegenwoordige tijd is dat het tempo versnelt en de veranderingen zelfs 
exponentieel toenemen. De grafieken van bijvoorbeeld de gemiddelde levensverwach-
ting, de omvang van de wereldbevolking en de co2-ontwikkeling, vertonen dezelfde 

5 Ga naar www.youtube.com en zoek naar   
‘RSA’ en ‘Robinson’ of de wiki op www.cubrix.org.
6 Heraclitus van Efese – Grieks filosoof die leefde  
van 540-480 voor Christus: Alles stroomt en   

niets blijft. Het inspireerde later Plato tot:  
Niets is ooit, maar alles wordt. 
7 David Bohm (1917-1992), Brits/Amerikaans  
fysicus 1980.
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structuur, populair voorgesteld als de hockeystick: een zeer lange tijd bleven de trends 
stabiel, met kleine variaties, en vanaf ongeveer 1900 nemen zij exponentieel toe 8. Zie 
figuur 1-2. In deze grafiek zijn de raakvlakken van de laatste vier generaties geplaatst 9. De 
hellingshoeken van de raaklijnen geven aan dat het tempo van de verandering nadruk-
kelijk toeneemt. 

Figuur 1-1: Veranderingstempo per generatie (ps: de kleuren hebben geen betekenis).

5.  De onderstroom
De versnelling ontwricht allerlei basale levensvoorwaarden waar wij mensen - met name  
in het westen  - als vanouds op rekenen, zoals de beschikbaarheid van kwalitatief goed 
voedsel, water, lucht, energie en welvaart. De ontwrichting 10 van onze basisvoorzieningen 
manifesteert zich als een deprimerend lange lijst van crises, fundamentele veranderingen, 
toenemende schaarste en tekorten. Het creëert een veelkoppig monster dat onze levens-
omstandigheden bedreigt:

8 Figuur heb ik gezien op een vck-lezing van  
Stephen Hacker, auteur van Transformational  
Leadership.
9 Mijn oma is geboren in 1894 en overleed in 1996.  
Wat een innovaties en veranderingen heeft zij  
meegemaakt! Mijn ouders zijn van 1933 en 1935,  
ikzelf van 1959 en mijn kinderen van 1995 en 1997.  
Mijn ouders zijn te eigenwijs om aan een  

computer te beginnen, maar nieuwe apparatuur  
zoals iPhones en iPads laat ik eerst door mijn  
tieners uitzoeken voor ik mijzelf aan het  
avontuur waag!
10 Het overzicht van de diverse crises heb ik onder  
meer ontleend aan lezingen van Jan de Dood  
(Rabobank) en Marieke de Vrij, en Lester Brown  
(Worldwatch Institute).

> Gemiddelde levensverwachting
> Wereldbevolking
> CO₂-productie
> Rekenkracht van computers (vanaf 1960)

tijd
1894

1935
1959

1995
2010
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› Voedselschaarste, veroorzaakt onder meer door de bevolkingsgroei, 
toenemende welvaart, de kwalitatieve verarming van het milieu en de 
conversie van graan naar energie (van een tank ethanol kun je een jaar 
lang eten).

› Water. In India zijn 21 miljoen waterputten die het waterniveau doen dalen 
en 175 miljoen mensen zijn afhankelijk van overpumping. Er bestaan geen 
substituten. Er is wel een kostbaar alternatief door zout water te ontzilten.

› Er is sprake van roofbouw van de fossiele voorraden van olie, gas en 
uranium, alsmede vele rare earths, mineralen die cruciaal zijn voor de 
productie van bijvoorbeeld de computers, cell phones en batterijen. 

› De afhankelijkheid van afnemende voorraden fossiele brandstoffen 
veroorzaakt de energiecrisis. De ontwikkeling van de tweede generatie 
energieopwekking door middel van zon, water en wind lijkt niet in 
staat de groeiende behoefte naar energie op te vangen, laat staan te 
vervangen. De derde generatie van energieproductie vergt een transitie 
naar enerzijds waterstof en anderzijds de ontwikkeling van minder 
kapitaalintensieve, decentrale opwekking bij voorkeur op basis van nieuwe 
opwekkingstechnieken. Beide transities komen moeilijk op gang, met 
name vanwege de grote belangen van de huidige energieproducenten. 

Wat betreft milieu en het klimaat spelen de volgende ontwikkelingen een 
ontwrichtende rol:

› De ijskappen in Groenland en Antarctica nemen snel af en ook de omvang 
van de gletsjers op andere plaatsen in de wereld neemt al sinds 1990 jaren 
achtereen af. Indien het ijsdek van Groenland volledig zou smelten neemt 
het zeeniveau wereldwijd zeven (!) meter toe. Eén meter zou voor de rijst-
productie in Bangladesh en andere rivierdelta al catastrofaal zijn.

› De kwaliteit en diversiteit van de ecologie neemt in rap tempo af, met 
name de soortenrijkdom in flora en fauna. Volgens cijfers van het wnf is 
sinds 1970 de biodiversiteit mondiaal met 30% afgenomen, in de tropische 
gebieden zelfs met 60%.

› De vervuiling van de aarde neemt in ras tempo toe, ondanks het terug-
dringen van afvallozingen op de Rijn en andere milieusuccessen. Afval-
stoffen, mestoverschotten en toenemend medicijngebruik 11 eindigen 
allemaal in ons milieu. De luchtverontreiniging en de toename van het 
fijnstof maken niet alleen het leven van astmatische patiënten moeilijker. 
Ook het co2-probleem geldt nog immer als een der boosdoeners van de 
opwarming van het klimaat. 

11 Zo wordt tegenwoordig het cocaïnegebruik in 
een stad vastgesteld aan de hand van metingen 
van het afvalwater!
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› Het plastic afgevoerd door rivieren en geloosd door schepen verzamelt 
zich in onmetelijk grote gebieden midden op de oceanen. Het verteert niet 
maar breekt wel af tot microscopisch kleine deeltjes, zodat het alsnog in 
de voedselketen terechtkomt. Als eindgebruikers krijgen wij het vanzelf 
weer op ons bord!

› De minerale verschraling van de aarde neemt toe. De uitputting van de bo-
dem wordt veroorzaakt door te intensief, eenzijdig en onkundig grondge-
bruik. Ook de omvang van het areaal staat onder druk: door bijvoorbeeld 
de verzilting, de desertificatie en het groeiende ruimtegebruik van de 
stedelijke bevolking neemt de hoeveelheid bouwland af. Mede daardoor 
blijft de aanhoudende druk bestaan op de verwoesting van (oer)wouden 
en ontginning van natuurgebieden.

Op maatschappelijk en economisch gebied kan de lijst nog verder worden uitgebreid:
› In Nederland en de rest van de westerse wereld is sprake van een serieuze 

vergrijzing – en ontgroening – van de bevolking. In 2040 verwacht het cbs 
een piek in de vergrijzing van 43 65-plussers tegenover 100 (potentiële) 
arbeidskrachten. De implicaties voor de pensioen- en oudedagvoorzienin-
gen en de zorg zijn immens.

› De financieel- economische crisis heeft sinds 2008 hard toegeslagen, met 
name in westerse economieën. De balansen van banken moesten met 
overheidsgeld – lees belastinggeld – worden aangevuld om te voorkomen 
dat het gehele financiële systeem zou instorten. Ondoorzichtige finan-
ciële producten vergiftigden de financiële markten en ondermijnden het 
vertrouwen in banken, zeker toen zij de geldkraan dichtknepen, de marges 
op financiële producten verhoogden, de bonussen handhaafden en dus 
onvoldoende lering trokken van het schandaal dat banken uiteindelijk zelf 
veroorzaakten. 

› Het is niet onomstotelijk bewezen dat de vele zendmasten en het gebruik 
van smartphones geen invloed zouden uitoefenen op de gezondheid van 
mensen. Aanwijzingen dat dit wel het geval is worden stelselmatig ont-
kend door de producenten en overheden.

› Er is sprake van een toenemende vervreemding tussen de overheid en het 
volk, waardoor individuele burgers zich niet langer goed gerepresenteerd 
en vertegenwoordigd voelen. De politiek wordt geconfronteerd met grote 
verschuivingen in het stemgedrag van de bevolking, voor zover deze nog 
de moeite neemt überhaupt te stemmen. 

› Op sociaal-maatschappelijk gebied is een polarisatie gaande waardoor 
groepen in de bevolking zich meer en meer uitgesloten voelen. Parallel  
hieraan nemen intolerantie en discriminatie toe.

› Al eerder in deze inleiding aangehaald is het onvermogen van westerse 
samenlevingen om het publieke onderwijs beter aan te laten sluiten bij de 
behoeften van de samenleving.
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› Ondanks het grote aandeel van de bevolking dat aangesloten is op het in-
ternet, ontstaat een toenemende tweedeling van enerzijds kenniswerkers 
en professionals, en anderzijds kansarme mensen die niet zijn aangehaakt 
op de arbeidsmarkt en de kenniseconomie. 

Op mondiaal niveau typeren de volgende trends de toenemende complexiteit:
› De mondiale bevolkingsomvang zal nog meerdere decennia toenemen tot 

naar verwachting 9 à 10 miljard.
› De footprint, een getal dat weergeeft hoeveel biologisch-productieve 

grond- en wateroppervlakte een bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt om 
zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te 
kunnen verwerken, is (vele malen) groter dan de aarde aankan. Er is nog 
lang geen sprake van duurzame ontwikkeling en de stijgende bevolkings- 
omvang en de toenemende welvaart in voormalige ontwikkelingslanden 
zoals China, India en Brazilië doen het ergste vrezen.

› Er is een grote migratie gaande van het platteland naar stedelijke om- 
gevingen. De druk op deze steden is onmenselijk, omdat nieuwkomers 
veelal slechts terechtkunnen in de shanty towns, vanwaaruit ontsnapping 
moeilijk is. Door de ontvolking van het platteland kunnen de voorzienin-
gen niet langer gehandhaafd blijven, waardoor de migratie nog meer wordt 
versterkt, et cetera.

› Er is sprake van een toenemend aantal zogenaamde failing states, schur- 
kenstaten, regeringen die ‘niet deugen’, die niet opkomen voor de noden 
van hun bevolking en zelfs een toevluchtsoord bieden aan criminelen en 
terroristen. Voorbeelden zijn Noord-Korea, Somalië, Jemen en Pakistan.

› Er is een einde gekomen aan de mondiale overheersing van de Verenigde 
Staten. Uiteraard blijven zij een factor van belang, naast de verschillende 
centra die thans in opkomst zijn, zoals China, Zuid-Amerika en India. Ik 
hoop dat Europa zich ook weer op het wereldtoneel zal manifesteren, met 
name als voortrekker van initiatieven die een adequaat antwoord bieden 
op de vele problemen die in deze lange lijst zijn opgesomd.

Ter afsluiting van dit overzicht van ontwrichtingen is er nog een categorie waar een 
crisis zich manifesteert, en dat is op het persoonlijke niveau.

› In de westerse wereld leven veel individuen onder werkdruk en stress, en 
ondervinden zij de psychosomatische gevolgen hiervan. Ze raken in meer 
of mindere mate vervreemd van hun (natuurlijke en sociale) omgeving. 
Kanker, obesitas en suikerziekten nemen sterk toe en worden steeds vaker 
geduid als welvaartsziekten. 

› De laatste en mijns inziens belangrijkste crisis is de bewustzijnscrisis. In 
de woorden van het beroemde citaat van Albert Einstein: The world will 
not evolve past its current state, by using the same thinking that created the 
situation. Als bestuurders en politici, werknemers en consumenten niet 
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hun bewustzijn verruimen en zichzelf ontwikkelen, maar zich vasthouden 
aan oude patronen en overtuigingen, dan zullen we nooit adequate ant-
woorden vinden op al deze uitdagingen.

Al deze ontwrichtingen en crises manifesteren zich als een onderstoom waarvan wij ons 
niet altijd bewust zijn. Neem de onderstaande fi guur (1-2) en stel je voor dat er mensen 
op de top van deze ijsberg staan. Reken maar dat ze last hebben van de gure arctische 
winden. De vraag is of ze ook weet hebben van de krachtige golfstroom. En dat de massa 
van water achthonderd keer zo groot is als die van lucht. Als je hun de vraag zou stellen 
welke kant de ijsberg op drijft dan is de kans groot dat zij hun eigen waarneming zullen 
volgen en kiezen voor de windrichting en niet de richting van de onderstroom.
 

Figuur 1-2: Onderstroom versus bovenstroom. 

Er zijn veel mensen die deze onderstoom aan ontwrichtingen negeren of zelfs ontken-
nen (althans zo lang mogelijk) en zelfs als zij niet langer de feiten de rug toekeren, zullen 
zij de problemen voortdurend voor zich uit willen schuiven. Het is niet eens zozeer de 
existentiële angst die geprikkeld wordt doordat de vitaliteit van de aarde en indirect 
ons bestaan in het geding zijn, maar de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat 
onze levenswijze op het spel staat. Dit inzicht staat de acceptatie van de eigen verant-
woordelijkheid in de weg, want in plaats van anderen te beschuldigen die aanwijsbaar 
meer betrokken zouden zijn geweest, impliceert eigen verantwoordelijkheid dat je be-
reid bent de consequenties te aanvaarden. Dat is moeilijk, zeker als je vertrouwde pa-

waan van de dag
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tronen moet loslaten en jouw leven moet aanpassen.
Als we terugkijken naar ons eigen verleden en met name dat van voorgaande generaties, 
dan hebben we reeds vele veranderingen ‘overleefd’. Maar onbekend maakt onbemind. 
Zolang de urgentie ons niet dwingt en het water niet tot aan onze lippen staat (maar 
slechts tot aan de kin), stellen we veranderingen graag nog even uit...

6.  Inclusiviteit en complexiteit
Onze behoefte aan stabiliteit en simpelheid staat inmiddels op gespannen voet met 
de versnelling van de ontwikkelingen die de afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden. De  
lange lijst van mondiale, nationale, maatschappelijke, economische tot zelfs persoon- 
lijke vraagstukken wijst op een evolutionair proces waarin sprake is van toenemende 
complexiteit en inclusiviteit. Dit proces kun je illustreren met het plaatsen van denk-
beeldige muurtjes: de mensen achter de ‘muur’ sluit je uit. Op een vergelijkbare manier 
kun je vervuiling storten in het milieu of grondstoffen onttrekken aan de aarde zonder 
dat je er rekenschap voor aflegt. De crises opgesomd in de lange lijst laten zien dat de 
‘muurtjes’ niet langer op de juiste plaats staan. Mensen, organisaties, overheden, sta-
ten, et cetera zullen hun verantwoording moeten oppakken voor een groter terrein dan 
zij gewend zijn. Zij stellen zich zodoende kwetsbaarder op, want met het verruimen van 
hun terrein, door het verplaatsen van de muurtjes, worden zij meer ontvankelijk voor de 
invloeden van andere. De inclusiviteit neemt toe, maar daarmee ook de complexiteit!

Complex en gecompliceerd
Een mechanisch horloge zit ingewikkeld, gecompliceerd, in elkaar, maar een hor-
logemaker met de juiste instrumenten weet er wel raad mee. Een olifant kun je 
niet uit elkaar halen en weer terugzetten, zodanig dat hij weer leeft. Dat noe-
men we complex. Een olifant is als organisme van een hogere complexiteit dan 
een raderwerk, ook al zijn beide een ‘geheel bestaande uit onderling verbonden 
delen’.

Het is nog erger. Naast de versnelling van het tempo en de toenemende inclusiviteit 
– het verruimen van de ‘muurtjes’ c.q. de vergroting van het gebied waarvoor we ons 
verantwoordelijk (zouden moeten) voelen – speelt nog een derde factor een rol in ons 
besef van complexiteit. 
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Kenneth Boulding, medeoprichter van de Society for General Systems Research, heeft een 
algemene systeemhiërarchie samengesteld met negen niveaus van complexiteit:

1. het raamwerkniveau: statische systemen zoals kristallen

2. het uurwerkniveau: dynamische systemen zoals het zonnestelsel

3. het thermostaatniveau: cybernetische systemen of regelsystemen

4. het celniveau: zelf-handhavende systemen, leven

5. het genetisch-sociaal niveau: de planten

6. het animale niveau: de dieren

7. het mensniveau

8. het sociale niveau: organisaties

9. het transcendentale niveau: dat de zintuiglijke waarnemingen 

te boven gaat.

Het punt is dat ‘we’ geneigd zijn complexiteit van systemen te onderschatten. Neem 
bijvoorbeeld de wijze waarop heel veel organisaties worden bestuurd: als ware het regel-
systemen – niveau 3 – met als hoogste vorm van intelligentie een thermostaat. Zakt de 
‘temperatuur’ onder de norm, dan wordt er aan knoppen gedraaid totdat het systeem in 
evenwicht is. Steeds meer organisaties realiseren zich dat deze mechanistische benade-
ring niet langer passend is en introduceren vormen van zelforganisatie. Volgens het sche-
ma van Boulding is dit niveau 4. Organisaties zijn toch echt sociale systemen – niveau 8 (!) 
 – en zouden als zodanig gepercipieerd moeten worden. 

Een volgende stap in de verkenning van complexiteit voerde mij langs de Britse hoog- 
leraar Ralph Stacey 12. Ook hij bestrijdt de gewoonte en overtuiging van veel onderne-
mingen dat zij in relatief stabiele omstandigheden opereren en dat de omgeving kan 
worden beheerst met een strategie die vele jaren gevolgd kan worden. Om succes te 
hebben in tijden van onzekerheid en instabiliteit moeten ondernemingen – zo stelt  
Stacey – nieuwe perspectieven ontwikkelen en leren van de chaos om de strategie van 
een onderneming voortdurend aan te passen aan de omstandigheden in de omgeving. 
Stacey definieert complexiteit tussen regels en chaos, zoals geïllustreerd in figuur 1-3. 
Wanneer de werkelijkheid aan de hand van regels kan worden begrepen en beïnvloed, 
dan is de omgeving niet complex. Als complexiteit – in de vorm van onbeheersbaarheid 
en grote volatiliteit – zich wel degelijk opdringt, kun je proberen complexiteit te redu- 
ceren en de grenzen op te rekken van het toepassingsgebied waarbinnen je met regels 
processen en mensen kunt beheersen. Dit valt in de praktijk niet mee. Zeker wanneer je 
de complexiteit van jouw werkelijkheid ontkent of stelselmatig onderschat, zoals het 
schema van Boulding illustreert, blijkt dat je de werkelijkheid slechts beperkt met regels 
kunt beheersen.

12 Ralph Stacey (2007), Strategic Management and 
Organisational Dynamics (5th edition).
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 Figuur 1-3: Complexiteit volgens dr. Ralph Stacey.

 
In een complexe omgeving je strategie defi niëren in regels is net zo logisch als dat je je 
sleutels verloren bent, ergens op een fi etspad in het pikkedonker, en je zoekt uitsluitend 
onder het licht van die ene lantaarnpaal! 
Opnieuw lijkt het beste advies: ‘Houd beter rekening met chaos en complexiteit’! De 
vraag is ‘hoe’.

7.  De context van organisaties
Iedere organisatie is onderdeel van een sociale omgeving en functioneert – per defi ni-
tie – in een specifi eke context. Deze omgeving kan getypeerd worden aan de hand van 
bijvoorbeeld de concurrentiegraad, verwachtingen van klanten en andere marktken-
merken, alsmede geografi sche, technologische, maatschappelijke tot zelfs existen-
tiële aspecten waaraan de organisatie zich relateert. Voorts bestaat iedere organisatie 
uit ten minste twee mensen, waardoor enerzijds persoonlijke intenties, vaardigheden 
en individueel bewustzijn relevant worden en anderzijds de interactie, wederkerigheid 
en daarmee gedeelde waarden een rol gaan spelen. In hun streven waarde te creëren 
reageren organisaties op de mogelijkheden die markten bieden en sluiten zij aan bij de 
behoeften van hun klanten. Vandaar dat de spelers binnen een organisatie, de mensen 
die met elkaar de organisatie vormen, interacteren met de spelers in de omgeving. Zij 
beïnvloeden elkaar, ook al is de invloed van de maatschappij op een individuele organi-
satie doorgaans groter dan andersom. Dit hoeft niet. Denk maar eens aan Al-Qaida en 
Osama bin Laden, Apple en Steve Jobs, of andere ondernemers die met hun innovaties 
het aangezicht van de wereld hebben veranderd. 
De wijze waarop de sociale omgeving – de maatschappij, de economie – individuele or-
ganisaties beïnvloedt is met name afhankelijk van de mate van complexiteit; is de con-
text stabiel en voorspelbaar of chaotisch en onbeheersbaar? Dat geeft een groot verschil, 
zoals dit boek nader uiteen zal zetten. Sinds 2002 positioneer ik stabiliteit, chaos en 
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complexiteit in een evolutionair proces, voorgesteld als een fasegewijze ontwikkeling, 
waarbij een reeks van lokale evenwichten – perioden van relatieve stabiliteit – worden 
afgewisseld met perioden waarin chaos en aanpassing overheersen. Zie figuur 1-4. 
Dit evolutieproces verloopt niet lineair, maar kent – anders dan grafiek 1-4 laat zien – 
een spiraalsgewijze ontwikkeling. De transitieperioden die de overgang markeren tus-
sen twee relatief stabiele perioden zijn chaotisch, maar juist deze overgang blijkt voor-
waardenscheppend te zijn voor het ontstaan van doorbraken en nieuwe oplossingen. De 
aanleiding van de transitie is het onvermogen om adequaat te reageren op nieuwe uit-
dagingen. In de periode van chaos ontstaan innovatieve inzichten die het nieuwe ontwik-
kelstadium vormen. De transitiecyclus naar een volgend stadium of bestaansniveau rep-
resenteert een hoger niveau van complexiteit. De prijs is ook duidelijk: ieder volgend 
niveau is niet alleen complexer, het is ook kwetsbaarder dan de voorgaande niveaus. 

 Figuur 1-4: Evolutieproces.

Op verschillende niveaus van ontwikkeling gelden telkens andere regels waarmee 
mensen, organisaties en samenlevingen zich kunnen handhaven. Naarmate de evolutie 
voortgaat nemen complexiteit en kwetsbaarheid toe, ook in de meer stabiele fasen. Een 
hoge mate van complexiteit vergt meer vrijheidsgraden van de spelers in het systeem. 
Andersom geldt ook: een ruime definitie van het regelvermogen van mensen en organi-
saties vergroot de complexiteit. Ik kom hier nog uitgebreid op terug. 

8.  Hoe met complexiteit om te gaan?
De exponentiële versnelling van trends en ontwikkelingen ging gepaard met de korteter-
mijnperformancedrang van het dominante beheersingsparadigma. Dit heeft ontwrich-
tend gewerkt, gezien de vele crises die onze levensomstandigheden bedreigen. De 
kortetermijnoriëntatie en behoefte aan simpliciteit is inherent aan dit paradigma, waar-
door, in de perceptie van velen, er meer vertrouwen is in de eigen, directe waarnemingen 
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dan in de harde feiten – denk aan de ijsberg en de onderstroom. Ergo, complexiteit wordt 
stelselmatig onderschat. De waan van de dag en vertrouwde gewoonten houden veel 
mensen gevangen in een wijze van werken die niet adequaat aansluit bij de werkelijkheid 
waar de problemen zich voordoen. De urgentie wordt niet gezien, ontkend of genegeerd, 
waardoor zij nalaten uitdagingen constructief op te pakken. Met het risico dat de wal 
het schip keert.

Meer focus op controle, nog meer wetgeving en handhaving, heeft slechts een beperkt 
tot averechts effect. Door bestaande veronderstellingen los te laten en nieuwe denk- en 
handelwijzen te ontwikkelen kan een transformatie plaatsvinden naar een volgend sta-
dium 13. De schijnbare tegenstellingen die in de ons bekende wereld onoplosbaar leken en 
die de problemen deden ontstaan, worden in een volgend ontwikkelniveau overbrugd.

Hoe komt deze beweging op gang? Wie neemt daarbij het voortouw? 
Iedereen, naar zijn of haar vermogen!

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens 
can change the world. Indeed, it’s the only thing that ever has. —

Ik geloof, net als Margaret Mead, de antropologe van wie dit citaat afkomstig is, sterk in 
de kracht van de eenling. Iedere burger kent wel vijf rollen van waaruit hij of zij invloed 
kan uitoefenen 14 op overheid en bedrijfsleven: 

› als kiezer: naast het uiten van politieke voorkeuren spelen in toenemende 
mate buitenparlementaire acties een grote rol. In korte tijd weten belan-
genorganisaties via sociale media miljoenen burgers wereldwijd te mobi-
liseren, waardoor zij in toenemende mate gehoor vinden bij beslissers. Ik 
vind met name www.avaaz.org een inspirerend en effectief voorbeeld.

› Als consument: met het al of niet kopen van bepaalde producten geef 
je uiting aan je voorkeuren, maar met name gecoördineerde consumen-
tenacties kunnen desastreus uitwerken wanneer bedrijven onvoldoende 
reageren op klachten en misstanden.

› Als aandeelhouder: activistische aandeelhouders en ondernemingsraden 
kunnen de leiding van bedrijven overtuigen een meer duurzame richting 
te kiezen.

› Als werknemer: in tijden van een krappe arbeidsmarkt kunnen medewer-
kers met hun keuze waar en voor wie zij willen werken het beleid van or-
ganisaties beslissend beïnvloeden.

› Als buurman: bedrijven erkennen hun buurtgenoten en omstanders als 
relevante stakeholders met wie zij in toenemende mate in dialoog gaan. 

—

13 Het lijken boude conclusies, maar de 
onderbouwing volgt later in dit boek.

14 Idee is afkomstig van Pieter Winsemius (Trouw 
9-3-2010), geciteerd door Hans Achterhuis (p. 302).
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Nog krachtiger dan de eenling is een sociaal netwerk met een gemeenschappelijk belang 
en concreet doel, zoals het bovengenoemde Avaaz, dat in korte tijd miljoenen mensen 
online kan mobiliseren om sociaal onrecht aan de orde te stellen en politici onder druk te 
zetten zich hard te maken voor duurzame oplossingen. 
Organisaties hebben een nog grotere potentie dan individuen en sociale netwerken, mits 
organisaties zich vormen naar en handelen vanuit het bewustzijn dat correspondeert 
met de ware complexiteit van de omgeving en inclusiviteit van alle belanghebbenden, 
alsmede de ontwikkelingen ‘in de onderstroom’. Wanneer organisaties en de stake-
holders van die organisaties zich meer afstemmen op duurzaamheid en sociale recht- 
vaardigheid, zal een nieuw type economie ontstaan waarin wel wordt zorg gedragen voor 
al die zaken die nu ontwrichtend beginnen te werken. Ook hier wordt later in dit boek 
uitgebreid bij stilgestaan.

Mijn focus – in dit boek en mijn werk – is gericht op de invloed en de rol van (overheids- 
en bedrijfs) organisaties in hun maatschappelijke context. Een organisatie mag pri-
mair gericht zijn op het voortbrengen van beleid, producten of diensten, maar de wijze 
waarop een organisatie dat doet beïnvloedt direct of indirect allerlei maatschappelijke 
vraagstukken. Door economische activiteiten uit te voeren ontstaan allerlei welvaarts-
effecten, maar organisaties beïnvloeden ook allerlei sociale, ecologische, psychische en 
technologische aspecten. Ik vind dat organisaties dat niet mogen negeren, en via wet-  
en regelgeving worden zij hier dagelijks op gewezen. Het zou nog beter zijn wanneer 
organisaties nadrukkelijk rekenschap willen afleggen en verantwoording willen dragen 
voor hun invloed. Door hun bedrijfsvoering en werkwijze duurzaam in te richten kunnen 
zij een negatief effect verminderen, zelfs voorkomen of juist positief beïnvloeden. 

In mijn onderscheiden en veelgeciteerde paper Concepts and Definitions of Corporate  
Sustainability, dat in 2003 in het Journal of Business Ethics is geplaatst, gebruikte ik de  
figuur met drie typen organisaties: marktorganisaties (gericht op concurrentie en  
samenwerking op markten), overheidsorganisaties (gericht op wet- en regelgeving 
en handhaving) en maatschappelijke organisaties (gebaseerd op gedeelde waarden 
en gericht op collectieve actie en participatie), in het Engels aangeduid als de civil  
society. Aanvankelijk bepaalde de overheid de condities waarbinnen ondernemingen 
hun bedrijfsvoering uitoefenden. De burgerij had nauwelijks invloed. Tegenwoordig,  
zoals Winsemius al opmerkte, kunnen burgers wel degelijk ondernemingen en over-
heden beïnvloeden en zeker als zij zich organiseren in de inmiddels duizenden grass 
root-organisaties of non governmental organisations (NGO’s) die de laatste twee decen-
nia wereldwijd zijn opgericht.
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Figuur 1-5: Integratie van overheid, bedrijfsleven en maatschappij, bron: M. van Marrewijk, Concepts &  

Definitions of Corporate Sustainability, Journal of Business Ethics (2003).

De werelden raken en beïnvloeden elkaar. Er is niet alleen een dichotomie van de markt 
en de overheid. Er bestaat tegenwoordig ook zoiets als een civil society van mensen die 
zelf verantwoordelijkheid nemen en marktpartijen en overheidsdienaren er persoonlijk 
op aanspreken en zo nodig tot de orde roepen.
Bovendien is in toenemende mate sprake van gelijkwaardigheid en wederzijdse afhan-
kelijkheid. 
Hoe gaan organisaties met dergelijke veranderingen om? Hoe ontwikkelen organisaties 
zich? Wat zijn de kenmerken van organisaties in de verschillende stadia die in een evolu-
tionair proces onderscheiden kunnen worden? 
Maar ook: welke prestaties mag je van organisaties verwachten? Ondernemingen willen 
waarde toevoegen; ze betalen immers belasting op toegevoegde waarde. Maar welke 
waarde, voor wie en hoeveel? 

(Bedrijfs)organisaties en individuele professionals zullen hun performance substantieel 
moeten verbeteren. Het goede nieuws is: er is ruimte zat voor verbetering! Herman  
Wijffels 15 stelt namelijk dat wij in Nederland slechts 50% van onze mogelijkheden be-
nutten! Gezien de huidige inzichten en best practices presteren wij gezamenlijk zwaar 
onder de maat. Dit is in andere landen niet veel beter, maar wij kunnen, gezien de lange 
lijst van uitdagingen, het ons maatschappelijk en financieel–economisch niet veel langer 
veroorloven. 
Jammer genoeg is met name onder bestuurders het beheersingsparadigma nog altijd 
dominant. Zij leggen organisaties een bureaucratisch regime op. Geconstateerde afwij-
kingen en nieuwe ambities worden in additionele regels, wetten en procedures aan uit-

15 Herman Wijffels was voorzitter van de SER en 
daarvoor voorzitter van de Raad van Bestuur 
van de Rabobank. Hij is in 2010 door het dagblad 

Trouw verkozen tot de meest invloedrijke man 
op het gebied van duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.
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voerend personeel opgelegd. De regeldichtheid veroorzaakt enorme handhavings- en 
uitvoeringskosten, en ondermijnt de creativiteit en betrokkenheid van professionals. 
Hun prestaties laten zich raden.
De potentie die Wijffels ziet gloren is gelegen in het opkomende en steeds krachtiger 
wordende betrokkenheidsparadigma. Vanuit deze beschouwingswijze kunnen de op-
lossingsrichtingen ontwikkeld worden voor de problemen van vandaag. 

Ideeënseks
‘Toen ik student was in de jaren zeventig, was de toekomst van de wereld somber. De 
bevolkingsexplosie was niet te stuiten en wereldwijde hongersnood onvermijdelijk. 
Een kankerepidemie veroorzaakt door chemische stoffen in het milieu ging ons leven 
verkorten. Zure regen viel op de bossen. De woestijn rukte een mijl of twee per jaar 
op. De olie raakte op. En een nucleaire winter zou ons definitieve einde inluiden. Maar 
geen van die dingen is gebeurd. Integendeel: het gemiddelde inkomen op aarde is 
verdrievoudigd. De levensduur steeg met 30%. Kindersterfte daalde met twee derde. 
De voedselproductie is met een derde gestegen. En dit alles terwijl de bevolking is 
verdubbeld. 
Hoe we dat voor elkaar hebben gekregen? Doordat mensen erin slagen hun hersenen 
samen te brengen en daardoor hun ideeën te combineren en recombineren. We heb-
ben een collectief brein gecreëerd, dat ons onvoorstelbaar ver doet stijgen boven de 
capaciteit van het menselijk verstand. Het is die uitwisseling van ideeën die zorgt 
voor technologische vooruitgang, beetje bij beetje. Natuurlijk zullen er nog vreselijke 
dingen gebeuren in deze eeuw. Maar alle verbintenissen tussen mensen nu, in deze 
tijd, zorgen ervoor dat ideeën met elkaar paren als nooit tevoren. En daarmee zal het 
leven van mensen steeds beter worden.’

Matt Ridley, schrijver van de Rationele Optimist, aan het woord op tedGlobal 
2010 (When ideas have sex, www.ted.com)

De uitdagingen zijn groot en onze potentie is groot. Hoe kan ik dit proces, deze transitie 
naar een meer duurzame en sociaal rechtvaardige wereld, ondersteunen? Dit heb ik mij 
regelmatig afgevraagd en telkens weer voelde ik en bedacht ik mij: ‘ga door met het 
ontwikkelen van je raamwerk en maak het toegankelijk met een boek’. In mijn overtui-
ging biedt de Cubrix een structuur, taal en handvatten om de wereld beter te duiden en 
te begrijpen. Uit het raamwerk zijn vier veranderambities afgeleid; het suggereert dat 
– tegenwoordig – verbinden beter werkt dan fragmenteren; dat waarderen effectiever is 
dan straffen; dat samen creëren meer oplevert dan concurreren... zonder het belang van 
de meer traditionele vaardigheden af te doen als minderwaardig en onnuttig. Integen-
deel: de nieuwe ontwikkelingen kunnen alleen ontstaan en gehandhaafd blijven indien 
we oude vaardigheden en werkwijzen blijvend waarderen en inzetten ter ondersteuning 
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van de nieuwe ambities.

In het volgende hoofdstuk wordt nu eerst de Cubrix kort samengevat en daarna worden 
haar fundamenten blootgelegd.
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Ervaart u dat vertrouwde wijzen van werken niet 
langer effectief zijn, soms zelfs averechts werken? 
Zou u daarom beter inzicht willen hebben in het 
verleden, het heden en de toekomst van organisatie-
ontwikkeling? Wenst u een scherper beeld van de 
verandermogelijkheden en de organisatiedynamiek?

Met het bedrijfskundig raamwerk, de Cubrix,  
kunt u bepalen:
 welke organisatie-inrichting het meest  

geschikt is
 welke cultuur de ambities van een  

organisatie stimuleert of afremt
 welke leiderschapsstijl of type strategie  

het beste werkt
 welke vaardigheden en kernkwaliteiten  

het meest aansluiten
 welke verbeteringsmogelijkheden het  

best renderen 
 welke besturingsvorm overeenkomt met  

de aard van de uitdagingen en ambities  
van uw organisatie en nog veel meer! 

In welke ontwikkelfase een organisatie zich ook be-
vindt, met 'De Cubrix' heeft u een uitstekende basis 
om de effectiviteit van (project)organisaties gericht 
te verbeteren.

Handboek Organisatieontwikkeling is bedoeld voor 
organisatiearchitecten, een ‘must’ voor studenten 
bedrijfskunde en organisatie disciplines, zoals Human 
Development, HR, project management, etc. en inspi-
ratiebron voor leidinggevenden en professionals.

Om de effectiviteit en productiviteit 
van organisaties te verbeteren is 
het van groot belang onderliggen-
de waardepatronen en motieven 
van mensen te begrijpen. Marcel 
van Marrewijk reikt daarvoor in dit 
boek een interessant instrumenta-
rium aan.
Herman Wijffels

Marcel has done a massive piece 
of work in meshing in the content 
of the various values- codes along 
with the beliefs & behaviors that 
emerge from them. It will be very 
useful to lots of people. 
Don Beck, medeauteur van  
Spiral Dynamics

Marcel plaatst organisaties in een 
maatschappelijke context... Soms 
kruipt het boek onder de huid. 
Houdt het mensen die leiding 
mogen geven een spiegel voor... 
Prikkelt het tot zelfreflectie...Biedt 
handvatten om in beweging te 
komen. Als mens, als organisatie, 
als samenleving.  
Bert van Boggelen, vml voorzitter 
CNV Vakcentrales

Je hoort de puzzelstukjes gewoon 
in elkaar klikken! Verbanden, in-
zichten, waar je direct iets mee 
kunt. Een aanwinst voor iedereen 
die het huidige tijdsgewricht wil 
begrijpen! Lezen dit boek!
Hems Zwier, organisatieadviseur

Marcel van Marrewijk is directeur 
van Research to Improve, ‘chief 
science’ van Eforis, mede-eige naar 
van NieuwLeren en als ondernemer 
betrokken in diverse projecten 
gericht op de transformatie van 
mens, organisatie en maatschappij.

978 94 6220 071 5
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