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Inleiding          juni 2021 

Steeds meer mensen voelen de behoefte om samen en zelf stukken van hun gemeenschap te 

organiseren. Is het überhaupt mogelijk om, met een grotere groep mensen, effectief tot regels en 

besluiten te komen waar geen van de leden van je gemeenschap onoverkomenlijke bezwaren tegen 

heeft? Ik heb gezien dat het kan. De financiering voor de vierdaagse cursus ‘gedragen besluitvorming’1, 

met 8 mensen en 2 cursusleiders, was in 2x een half uur geregeld terwijl iedereen een ander bedrag 

betaalde, naar draagkracht, en alle kosten waren gedekt. De belofte vóór aanvang van de cursus – ‘Je 

betaalt wat je wilt en iedereen zal tevreden zijn’ – werd volledig waargemaakt. Het verzorgen van dit 

soort processen vraagt om sociaal vakmanschap en het kost relatief veel tijd. Maar met de nodige 

handvatten en het vakmanschap om die te hanteren, is heel goed mogelijk om met normale mensen, 

met al hun menselijke gebreken, een bloeiende gemeenschap creëren waar individuele inbreng in hoge 

mate bijdraagt aan de gemeenschapsvorming.  

Dit document heet een ‘landkaart’, omdat er geen prefab oplossingen zijn voor het goed laten verlopen 

van sociale processen – elke omstandigheid is anders. Maar er zitten ‘lagen’  in onze omgang met elkaar, 

die elk vragen om een ander soort gesprek. Wie die lagen leert onderscheiden en ermee omgaan, kan 

ook met grotere groepen mensen effectief gesprek voeren en besluiten nemen. Verderop laat ik zien hoe 

deze vijfgeleding tot stand kwam – dit is belangrijk voor een dieper begrip ervan. 

Vijf soorten gesprek 

Lagen in de mens Sociale laag Soort gesprek 

Geest, deel uitmaken van een 
groter (onbekend) geheel 

Intenties, streefrichtingen, 
capaciteiten 

Verkennend richting essentie, 
elkaar aftasten op intenties en 
expertise  

Denken, verbeelding Beelden, verhalen, informatie,  Vrijblijvend-informatief. 
uitwisselen van informatie, 
wensen en beelden 

Voelen, relaties Natuurlijke rechten en sociale 
rollen 

Verkennend richting concrete 
rollen en bijdragen. Uitwisselen 
over concrete  zaken zoals die 
eenieder betreffen. Belangen 
uitstuken, in concreto geven en 
nemen  

Wil of Handelen Uitvoerend werk, 
behoeftenvoorziening (de reële 
economie) 

Praktisch, binnen de kaders van 
mandaten en 
verantwoordelijkheden 

Aarde: resultaten, natuur 
Deel uitmaken van het grotere 
aardse geheel 

uitkomsten, onvoorziene 
effecten 

Evaluerend, blinde vlekken 
opsporen, taboes bespreekbaar 
maken 

 

 
1 Door Ingrid Busink en Jan Saal 
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Veel misverstanden ontstaan doordat gesprekspartners bij de ander een verkeerde laag of soort gesprek 

veronderstellen. Bijvoorbeeld: Hardop nadenken is iets anders dan je plannen op tafel leggen. Wie met 

een werk-uitvoerder spreekt vanuit beeldvorming, het uiten van wensen of nuttige informatie, zal 

(terecht of onterecht) wrevel wekken.  

Bovendien staan de lagen niet op zichzelf, meestal zijn er meerdere lagen actief binnen een gesprek.  

-  Bijvoorbeeld: een gesprek met de leerkracht van mijn kind. In dit gesprek dien ik de 

beroepsmatige autonomie van de leerkracht te respecteren: hij/zij geeft les en ik niet. Op 

menselijk vlak echter zijn we gelijk en wil ik als ouder op die basis ook graag kunnen uitwisselen 

over mijn kind. Verder kan de wijze van financiering ofwel de machtsstructuur binnen de school 

een (mij onbekende) rol spelen binnen het gesprek. Of uit het gesprek blijkt dat dit  type 

onderwijs niet is wat ik zocht voor mijn kind, en dat ik bij de verkeerde school zit.  

Soms blijkt pas tijdens de uitvoering, dat samenwerkende partijen elk een heel ander beeld hadden bij 

het uit te voeren werk. Of dat bezwaren van betroffenen niet zijn meegenomen. Of je durft de vraag  

‘willen wij eigenlijk wel hetzelfde?’ niet meer te stellen, omdat het project al loopt. Dit kun je voorkomen 

door er gesprek erover te organiseren vóór de uitvoering begint. 

Kennis van deze lagen kun je óók gebruiken om problemen in bestaande structuren op te sporen en 

eventueel op te lossen. Maar als je ze gebruikt om nieuwe projecten vorm te geven, door laag voor laag 

te adresseren en elk gesprek per laag de ruimte te geven en af te ronden, kun je deelnemers garanderen 

dat er besluiten genomen worden waar géén van hen redelijkerwijs zwaarwegende bezwaren tegen zal 

hebben (zie de bijlage ‘gedragen besluitvorming).   

Weerstand  

Er zijn een paar randvoorwaarden voor zo’n proces.  Bijvoorbeeld, vanuit een negatief mensbeeld zul je 

nooit een zinnige omgang met anderen kunnen ontwikkelen. Ook een materialistisch mensbeeld 

blokkeert die: het meeste dat je als mensen aan elkaar waarneemt is immers niet-materieel van aard. 

Een wakker vertrouwen wordt dus gevraagd. Ook buiten de groep is er misschien weerstand: met het 

opkomen van dit soort nieuwe vormen van zelfbestuur zullen de oude structuren blijven bestaan, deels 

ook binnen de eigen gemeenschap. Niet iedereen voelt zich immers aangetrokken tot de hogere mate 

van eigen verantwoordelijkheid die komt kijken bij nieuwe vormen van samenleven en -werken.  Ons 

landsbestuur zal zich erop moeten bezinnen, samen met de nieuwe deelnemers, hoe ze deze twee 

soorten van bestuur op elkaar af kan stemmen.  

Aan jezelf werken 

Het omgaan met andere mensen vraagt om een zekere mate van zelfreflectie, of bereidheid daartoe. Er 

is een belangrijk verschil tussen oude en nieuwe macht: de oude macht baseert zich in de grond op angst 

(voor verlies van inkomen, sociale status of het naakte bestaan), terwijl nieuwe structuren zich alleen 

kunnen vormen op basis van (een wakker) vertrouwen en interesse in andere mensen. Geen mens is vrij 
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van angst,  gebreken, weerstanden of blinde vlekken. Voordat je kunt gaan geloven in of willen werken 

aan sociale vernieuwing, zul je het bestaan daarvan bij jezelf moeten erkennen en willen waarnemen. De 

principiële bereidheid van deelnemers om te willen groeien door aan zichzelf te werken is dus een 

voorwaarde.  

oude en nieuwe structuren door elkaar heen  

De werelden van de harde juridisch/financiële macht en die van de zachte macht-door-respect staan in 

onze samenleving naast elkaar en lopen als water en olie door elkaar heen. Deel van het in dit stuk 

beoogde sociale ambacht bestaat uit het in vruchtbare interactie brengen van deze twee werelden. De 

oude wereld van macht houdt immers niet op te bestaan. De vraag is hoe je sociale inrichtingen en 

interactie zo faciliteert dat de impuls richting een waardiger manier van leven zoveel mogelijk vanuit de 

mensen zelf kan komen. Ons vermogen en onvermogen in dezen zal grote impact hebben op het aanzien 

van onze  staatsvormen, onze cultuur in de toekomst, en onze evolutie. 

Dit stuk is ontstaan naar aanleiding van een gezamenlijk onderzoek binnen het kernteam en de vrijplaatsen van het 

Rijksduurzaamheidsnetwerk.  Ik ging tegenstellingen waarnemen in de principes die we verzamelden. Deze setjes van 

tegenstellingen bleken als polariteiten te passen bij de vijf kwaliteiten (zingeving, moraliteit, kennisvinding, sociale vernieuwing 

en identiteit)  uit het werk van Marinus Jan Marijs, maar ook bij het werk van Jan Saal en Ingrid Busink.  Ook  werk van Rudolf 

Steiner, Jos Verhulst, Jaap v.d Wal, Frederic Laloux en Roland Kupers was een belangrijke inspiratiebron. Verder heeft mijn 

ervaring als kunstenaar mij als leidraad gediend. 

Stoorzenders: denkbeelden uit een materialistische cultuur  

Voor we beginnen wil ik een aantal vooronderstellingen en misvattingen opruimen, bijvoorbeeld over 

wat individualiteit is en hoe het werkt. Een individu is niet een nietsonziend ego, vrijheid is niet: doen 

wat je wil zonder met anderen rekening te houden. Individu is: dat wat jij kunt zijn of bedoeld bent te 

worden, vanuit een zelfbestemming die samenvalt met een ervaren hogere orde. Ego maakt er deel van 

uit, maar ook je ontwikkelingspotentiaal en de manier waarop jouw leven zich organiseert ofwel: dat wat 

van buitenaf naar je toe komt. Ook onze intuïtie en bijvoorbeeld de impulsen in onze spieren, die pas 

ettelijke seconden later tot uitdrukking komen in een bewust besluit, horen bij onze individualiteit. 

Verder heeft vrijwel iedereen een kern die, diep vanbinnen, vermoedelijk bij hele grote groepen mensen 

dezelfde is. 2 

Ook zijn er misvattingen over het basale functioneren van ons menselijke denken, gevoel en handelen.  

Zij kenmerken zich o.. door verschillende gradaties van bewustzijn. Grofweg geldt: hoe helderder het 

bewustzijn, hoe minder verbinding. 

• Denken en waarnemen vindt plaats in een helder dagbewustzijn. In ons hoofd zijn we het meest 

afgesloten van onze omgeving. Het denken en waarnemen vervalt makkelijker dan het gevoel of 

de wil  (als handelingscapaciteit) aan misleiding. Intellect dat losgekoppeld is van gevoel wordt 

willekeurig en zeer subjectief.  

 
2 persoonlijk vermoeden en waarneming van de schrijfster 
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• Gevoelens bevinden zich qua bewustzijnsniveau in een schemergebied, overeenkomend met het 

droombewustzijn ’s nachts. We ervaren er de verbinding op een manier die ons iets vertelt over 

het andere, maar niet heel duidelijk.  

• De kracht waarmee je fysiek beweegt komt vanuit het duister: hij is er, maar waar hij vandaan 

komt kun je alleen maar raden.  De laatste –de wil of het handelen- bevat veel meer intelligentie 

dan ons bewuste denken, want het is veel meer verbonden met de omgeving – we kunnen er 

alleen vaak met ons bewustzijn niet bij.  

Het denken zorgt voor onze autonomie en is daarom belangrijk, terwijl het gevoel de broodnodige balans 

verzorgt tussen denken, handelen en het onderbewuste. Onze cultuur heeft helaas een vrij extreme 

overwaardering voor de fenomenen ‘bewustzijn’ en ‘verstand’. Wetenschap wordt bedreven als het 

zoeken in de nacht naar een verloren sleutel: wetend dat de sleutel in het donker moet liggen, kijkt men 

alleen onder de lantaarnpaal waar het licht schijnt want ‘de rest kunnen we niet weten’.  

Het klassiek-neurologische beeld is, dat een mens handelt vanuit bewustzijn ofwel, dat onze ledematen 

door de hersenen via het zenuwstelsel wordt aangestuurd, vanuit een ikje in de hersenen die het 

lichaam bedient als een hijskraan (ook top-down besturen gebeurt vanuit dit mensbeeld). Dit is een 

misvatting: de eigen lichaamsbeweging wordt, net als al het andere buiten ons, door het zenuwstelsel 

waargenomen. De kracht om te bewegen komt uit het onbewuste - het vermogen om je bewegingen te 

sturen berust op het waarnemen ervan,  zowel van de eigen bewegingen ('proprioceptie’) als de 

omgeving waarin je beweegt.  

Veel bewegingen een handelingen doen we automatisch. Dat is nodig maar vaak zit ook het motief of de 

drijfveer voor de handeling verborgen in dat geautomatiseerde proces:  ideeën en overtuigingen, ooit 

opgedaan, ingebouwd en daarna vergeten, terwijl ze nog steeds ons handelen bepalen. De kracht 

waarmee men handelt komt uit het on(der)bewuste, uit het donker, dus bewustzijn over een handeling 

komt logischerwijs achteraf. Hieruit kan de intentie voortkomen om het voortaan anders te doen. Op je 

handelen krijg je grip door te oefenen – en effectief oefenen heeft ook weer te maken met goed 

waarnemen.  

Helaas wordt het ‘vanzelf’-aspect van het handelen  in deze cultuur vaak gemythologiseerd als zijnde 

‘talent’ of ‘puur natuur’. Hierbij wordt het onderscheid tussen een geoefend en een automatisch 

handelen vaak helemaal niet gemaakt. Met name door het abstract-expressionisme werd het 

ongeoefende handelen gemythologiseerd als zijnde ‘natuurlijk’ en daardoor meer verheven dan een 

geoefend handelen. 

Ook over ‘gevoel’ zijn er misvattingen. Gevoel zou volledig subjectief zijn, ofwwel: dat het er niet toe zou 

doen in het openbare leven. Hier wordt echter een disfunctionele vorm van gevoel omschreven: het 

gewone, dagelijkse gevoel van mensen bestaat uit de onmiddellijke beleving van de relatie tussen jezelf 

en de ander of het andere. Het is als zodanig een bron van informatie, zowel over jezelf als de ander of 

het andere. Zelfkennis maakt mogelijk om hierin onderscheidend te kunnen worden. Door zelfkennis 

wordt gevoel een adequaat zintuig, een waarnemingsorgaan, om  bijv. het waarheidsgehalte van een 
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gedachte of observatie aan te toetsen. Bewustzijn is nodig om de informatie uit een gevoel te halen, 

maar het gevoel is op haar beurt onmisbaar voor een gezond, met de werkelijkheid verbonden verstand.  

Verder neem ik waar dat niet alleen individuen gevoelens hebben. Grotere gemeenschappen, van landen 

en streken, lijken een op zichzelf bestaand gevoelsleven te hebben. Bijvoorbeeld, ik was in 1993 in 

Krakau, Polen. Er hing een enorme wolk van wanhopig verdriet boven de stad, die in de loop van een 

paar weken je psychische weerstand eraf sleet waarna je onherroepelijk gegrepen werd door dit 

verdriet. Iedereen voelde het - de meest stoere globetrotter werd er ziek van heimwee. Dit ‘gesunde 

volksempfinden’ werd en wordt gedemoniseerd als zijnde extreem-rechts, reden te meer om goed op te 

letten hoe het door bijv. de pers gemanipuleerd wordt. 

Over ons intellect bestaan de allergrootste misverstanden. Vanuit het darwinistische mensbeeld, de 

focus op specialismen, is het intellect datgene wat ons van de andere dieren onderscheidt.  Echter,  als je 

het eigenlijk-menselijke ziet als het individualiseren van een stuk ontwikkelingspotentiaal, dan is het 

intellect als specialisme nu juist datgene wat wij gemeen hebben met de dieren. Hier toont zich een 

fundamenteel verschil tussen mens en dier: dieren zijn ‘zichzelf’ dankzij hun lichamelijke specialisme, 

Maar mensen boeten juist aan menselijkheid in, als zij primair koersen op hun intellect. Gezond verstand 

is een met moraliteit en gevoel verbonden verstand. Als op zichzelf staande functie heeft het verstand te 

weinig contact met de realiteit om er iets zinnigs mee te kunnen doen. Het moet verbonden zijn met het 

gevoel, wil het in staat zijn om rekening te houden met die delen van de werkelijkheid die half of geheel 

buiten het bewustzijn vallen. Wie koerst op louter intellect stulpt zijn eigen, willekeurige gedachtes uit 

over een slecht waargenomen werkelijkheid  en is niet ontvankelijk voor de visie van anderen of voor 

signalen uit  de werkelijkheid zelf. Dit is helaas ook in delen van de wetenschap gemeengoed geworden, 

en neergeslagen in onze cultuur. Zo ontstond een technologische benadering van het leven die schade 

toebrengt aan de natuur. Om dit te wijten aan de slechtheid van de mens is een gotspe: het is nu juist 

een gebrek aan ruimte voor het eigenlijk-menselijke, waardoor schadelijke handelswijzen ontstaan.  

Intellect maakt deel uit van het denkvermogen, dat we nodig hebben om te veranderen – maar de 

eigenaar moet er de meester van zijn. De eigenheid van de mensen, noch hun moraliteit, zit niet in hun 

intellect maar in hun gevoel en hun immateriële kern ofwel, wie ze zijn. Als je mensen vraagt om de plek 

aan te wijzen waar ze het meest zichzelf zijn, wijzen ze naar hun borst, hart of buik – niet naar hun 

hoofd.  

Ook weerstand maakt deel uit van wie we zijn, de blinde vlekken en harde schilden ie gevormd worden 

door alle dingen die bij ons horen, maar die we van onszelf niet kunnen of willen zien.  Elk mens draagt 

zulke dingen met zich mee - hat is een gevolg van de manier waarop we met onze vrijheid omgaan. 

Individualiteit omvat veel meer dan het bewustzijn, maar heeft wel bewustzijn nodig om te kunnen 

veranderen of groeien. Dat kan op de harde manier (je kop stoten) of pro-aktief:  door de belangrijke 

vragen te stellen. 

Ondanks dat individualiteit hetgeen is wat ons uniek maakt, lijkt de kern ervan juist iets algemeen-

menselijks te zijn. De filmmaker  Tarkovsky liet zien hoe dit werkt: juist om universele beelden te kunnen 

maken over het kind-zijn, greep hij terug op hele precieze herinneringen aan zijn eigen jeugd. Anderen 

verweten hem dat hij te veel met zichzelf bezig was, maar dat bestreed hij.  Voor hem was dit de enig 
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mogelijke weg om tot beelden te komen die ook werkelijk op een ander kunnen overdragen wat ‘de 

kindertijd’ betekent in ons leven. Nu houdt niet iedereen van zijn films, maar een belangrijk deel van zijn 

publiek heeft die betekenis erin herkend. Ook Rembrandt laat in zijn portretten iets dergelijks zien - die 

te mogen bekijken betekent, herinnerd te worden aan wie je zelf bent. Bij het verschijnsel 

‘individualiteit’ is juist de exacte persoonlijke ervaring de poort of sleutel naar een algemeen-

menselijk, universeel begrip. 

Voor een uitvoeriger schets van het achterliggend mensbeeld, zie bijlage 2 – ‘Mensbeld’.  

Organisme en sociaal organisme  

Een autonoom individu wil in de sociale omgeving om zich heen terugzien hoe hij zelf in elkaar zit. Het 

menselijk organisme komt in z’n basale structuur overeen met vrijwel alle andere organismen. Maar in 

tegenstelling tot planten en dieren komen mensen niet vanzelf tot sociale structuren en omgang die 

daarmee in overeenstemming is. We zijn de band met de natuur een beetje kwijt en we moeten onze 

sociale structuren zelf leren vormgeven. Dat heeft te maken met een stuk ontwikkeling die voor mensen 

is weggelegd: we kunnen in dit leerproces tot zelfkennis en mensenkennis komen. Laten we eerst kijken 

naar het verschijnsel ‘organisme’.  

Volgens embryoloog-anatoom Jaap van der Wal: ‘alles wat leeft organiseert zich in drieën: kop, romp en 

ledematen’. 'Driegeleding is voor mij een oerwet, een fenomenologische oerwet. Hij bestaat uit een 

polariteit waartussen iets nieuws ontstaat dat die polariteit ontstijgt én verenigt. Een polariteit bestaat 

uit twee dingen die schijnbaar tegengesteld zijn, die echter onlosmakelijk samenhangen; zoals geboorte 

en sterven, of geest en materie. Als die twee met elkaar aan het werk gaan ontstaat er iets fundamenteel 

nieuws, in ons geval: een organisme, een geïncarneerde mensenziel.’ Bijzonder hieraan is dat je niet kunt 

zeggen wat er eerst was: de polariteit, of de eenheid van het midden. Jaap: ‘De polariteit ontstaat uit de 

eenheid, en de eenheid heeft de polariteit nodig om zich te kunnen realiseren.’ 

Zowel bij dier als mens kun je onderscheiden:  

1 Een hoofd – hersenen en zenuw-zintuigsysteem,   

2 een romp met organen en ritmisch pulserende kringlopen,  

3 een bewegingsapparaat.  

Deze drie gebieden zijn gekoppeld aan drie verschillende manieren van interactie met de buitenwereld: 

denken, voelen en handelen. Voelen moet je hier zien als: het directe en half-bewuste beleven, van de 

verbinding tussen jou en de ander of het andere. De drie gebieden zijn fundamenteel verschillend maar 

doordringen elkaar als een ‘drie-eenheid’.   

Deze ‘drieëenheid’ bestaat ook in de samenleving als  organisme. Hij is terug te vinden in de idealen van 

de Franse Revolutie n.l. vrijheid, gelijkheid en broederschap.  
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Denken Vrijheid Geestesleven: individuele 
ontwikkeling, innovatie en 
onderzoek 
 

Voelen Gelijkheid Rechtsleven, onderlinge 
betrekkingen, rechten en 
plichten 
 

Handelen broederschap Economie als onderlinge 
(materiële en immateriële) 
behoeftenvoorziening 

 

Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn gezondmakende principes voor de drie verschillende 

maatschappelijke sferen, van geestesleven, rechtsleven en de economie als behoeftenvoorziening. 

Rudolf steiner concipieerde deze drieëenheid en noemde hem ‘sociale driegeleding’. 3Het is geen 

‘systeem’ dat ‘ingevoerd’ kan worden, hoewel Steiner dat wel geprobeerd heeft. Je kunt ze gebruiken 

om bestaande systemen van binnenuit gezonder te maken.   

‘geestesleven’ gaat hier over alles met individuele ontwikkeling en inzicht te maken heeft. Onderwijs en 

zorg vallen, bezien vanuit een groter geheel, onder het geestesleven. Innovatie binnen het bedrijfsleven 

ook. Vrijheid doet deze sfeer gedijen. 

‘rechtsleven’ behelst alles op het gebied van onderlinge verhoudingen, rechten en plichten, de formele 

en de natuurlijke, en hoe die worden uitgewogen tegen elkaar. Gelijkheid is hier het genezende principe. 

‘economisch leven’ behelst alles wat mensen nodig hebben om te voorzien in hun materiële behoeften 

voor leven en ontwikkeling. ‘Broederschap’ doet deze sfeer gedijen. Niemand is zelfvoorzienend en hoe 

onmiddellijker mensen in elkaars behoeften voorzien, hoe beter. Zonder aanziens des persoons, zonder 

voorwaarden: gewoon, omdat de ander het nodig heeft en omdat je weet dat je er bent voor elkaar.  Het 

is interessant om de ideeën van Rudolf Steiner over economie te lezen. Hij voorzag met name problemen 

door de handel in kapitaal, arbeid en grond. Volgens hem was ‘schenkgeld’ een noodzakelijk onderdeel 

van de economie, om te voorkomen dat geldwaarde zou gaan woekeren in de economie (ofwel, de 

overhand zou krijgen op het overige leven). Handel in grond zou volgens hem de grondprijzen opdrijven 

en het beheren ervan zeer ondemocratisch laten verlopen. En handel in uren arbeid was volgens hem 

een vorm van slavernij. 

Wat als deze principes verkeerd worden toegepast?  Vrijheid heb je nodig voor je ontwikkeling, maar als 

je haar op dezelfde manier doorzet in het sociale werkt dat ontregelend en veroorzaakt conflicten. Dit 

zou nog meer het geval zijn in de  sfeer van materiële behoeftenvoorziening – daar leidt vrijheid tot 

roofkapitalisme.  

 
3 Deze drie lagen zijn  ook door prof. A. Cornelis als ‘stabiliteitslagen’  waargenomen en omschreven. (in zijn boek  
‘de logica van het gevoel’).  
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Vrijemarkt-ideologen verwarren de ‘vrije markt’ als economische sfeer, met hetgeen wat nodig is om 

innovatie/waardecreatie tot stand te brengen: innovatie en zelfs produktkeuze zijn een uiting van het 

geestesleven. Ook het afstemmen van vraag en aanbod is geen sec-economisch gebeuren, want het 

recht op vervulling van basale levensbehoeften is er één waarin mensen gelijk zouden moeten zijn, wat 

niet wegneemt dat ieders behoeften anders zijn. In het verdelen van de beschikbare middelen kan het 

‘gelijkheidsprincipe’ in zoverre regulerend werken dat behoeften kunnen worden geclassificeerd in 

noodzaak (voedsel/dak/kleding, deelname aan cultuur, onderwijs en ontwikkeling, en overige ‘luxe’) – 

iedereen heeft immers andere behoeften. Als de één meer schoolboeken of medicijnen nodig heeft dan 

een ander, is dat een ander verhaal dan wanneer de één meer luxegoederen nodig heeft dan de ander – 

het laatste is niet verkeerd, maar mag niet ten koste gaan van de ontwikkeling van anderen. Het hóe 

tenslotte, van het vervullen van al die specifieke behoeften, is de sfeer die door ‘broederschap’ zal 

gedijen:  arbeidsdeling, samenwerken en het delen van de vruchten van je arbeid. Vervullen in elkaars 

behoeften gebeurt namelijk het meest effectief als het direct gebeurt, zonder verdere omwegen of 

voorwaarden – gewoon omdat de ander het nodig heeft.  

Gelijkheid is het geneesmiddel voor de onderlinge verhoudingen waar die het rechtsleven raakt. 

'iedereen voor de wet gelijk’ is voor elk zinnig mens een bevredigende stelling. Ook wat betreft onze 

natuurlijke, aangeboren rechten en ons recht van spreken zijn we gelijk. Op menselijk vlak gelijk-zijn 

zorgt ervoor dat mensen zichtbaar worden voor elkaar en hun verhoudingen op een gezonde manier 

kunnen uitstuken. Maar in de economie veroorzaakt gelijkheid een saaie eenvormige sovjet-realiteit, en 

in het geestesleven zou gelijkheid alle innovatie tenietdoen.  

Broederschap tenslotte betekent: solidariteit en verbondenheid los van sym- en antipathieën, morele 

oordelen en capaciteiten. Je bent geen broeders omdat je de ander mooi of slim vindt of omdat hij een 

goed mens is, maar gewoon omdat je van elkaar weet dat je er voor elkaar bent. Bij broederschap hoort 

respect voor elkaars privé-sfeer en eigen ‘wil’. Broederschap faciliteert en optimaliseert het invoegen - of 

uitstuken – van belangen: dit is wat de economie doet floreren. Op sociaal vlak echter behoort 

‘broederschap’ tot de kwesties rond in- en exclusiviteit, die in zekere zin gerechtvaardigd zijn maar vaak 

ook tot niet-fraaie taferelen leiden, denk aan groepsvorming. In het geestesleven leidt ‘broederschap’ tot 

nog bedenkelijker allianties.  

Driegeleding is een holistische zienswijze. Het allergrootste geheel ontgaat ons bewustzijn – onze 

waarneming is beperkt. Maar onze waarneming is ook een ‘geheel’. Elk levend wezen is een ‘geheel’. Elk 

van die ‘gehelen’ is gebed in een groter geheel, en elk van die gehelen is in zichzelf driegeleed. Bij het 

spreken over driegeleding is dus belangrijk om te weten (en aan te geven) welk ‘geheel’ je daarbij 

veronderstelt.   

Van drie- naar vijfgeleding 

Sociale driegeleding gaat over een potentiële utopisch-natuurlijke toestand, van de samenleving als 

organisme, als geheel.  Je wil er naartoe en het is een goed raamwerk om algemene maatschappelijke – 

en staatsinrichtingen aan te toetsen, of organisatievormen te ontwikkelen. Maar aangezien wij mensen 

de band met de natuur en de kosmos voor een deel kwijt zijn, is het zinvol om de ‘driegeleding van het 

sociale organisme’ om de twee buitenste geledingen te verdelen in een bewust en onbewust deel: een 
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bewust en onbewust geestesleven, en een bewuste en onbewuste omgang met de aarde4. Mensen 

hebben immers blinde vlekken, zowel voor de geest als voor de natuur. Deze beperking in onze 

waarneming en ontwikkeling is inherent aan het menszijn.  

 Ons ‘geestesleven’ zoals dat bestaat op de universiteiten, in de musea etc. is weliswaar bij vlagen 

indrukwekkend, maar er is nog een flink stuk onbenut – en onbekend - ontwikkelingspotentiaal, 

bovendien wordt er in cultuur en wetenschap ook onzin beweerd en geëerd. Onze economie valt op haar 

beurt geenszins samen met de natuur. Ons handelen verandert/verstoort die werkelijkheid vaak op 

onvoorziene manieren: kennelijk nemen wij niet de hele werkelijkheid waar. Ook voor de mens zelf is dit 

op z’n plaats, als je hem vanuit een individueel ontwikkelingsperspectief waarneemt. Mij valt op dat de 

driegeleding als principe al terug te vinden is in de Franse revolutie, terwijl het maatschappelijk 

verschijnen van ‘de ontwikkelende  mens’ meer iets van de laatste 100 jaar is.  

Ook in de vijfgeleding geldt dat je de lagen in één mens terugvindt maar ook in groepen mensen en in de 

maatschappij als geheel. Vanuit de complexiteitswetenschap, kun je drie- en vijfgeleding zien als een 

‘complexity frame’, een ongeveer-landkaart van de samenleving als geheel en de lagen die erin aanwezig 

zijn, die je in staat stellen om te navigeren. Vrijheid, gelijkheid en broederschap kun je dan zien als 

‘replicator dynamics'’, ook een term uit de complexiteitswetenschap, volgens welke het grote geheel 

vanuit de kleinste delen beinvloed kan worden, doordat zo’n kleinste deel zich vermenigvuldigt. Dit is 

hoe fractal-structuren tot stand komen (Bron: Roland Kupers). Principes als eerlijkheid of solidariteit 

werken op deze manier, en ze werken aanstekelijk als goed voorbeeld. Om dit te laten gebeuren is het 

nodig dat ze door concrete mensen worden voorgeleefd. Dat het slecht lukt komt meestal doordat er  

boven- of onderliggende structuren in de weg liggen, en soms moet je wachten tot de tijd rijp is voor een 

idee. Ook duurt het tijd, doorgaans ongeveer drie jaar, voordat een vernieuwende idee, nadat in een 

gemeenschap geïntroduceerd is, wordt opgepikt en gerealiseerd.5 Timing is een heel essentieel 

onderdeel bij het vormgeven van sociale organismen. De kennis hierover staat nog in de 

kinderschoenen. Maar eerst de landkaart an sich: 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 uitvinding van  Jan Saal 
5 Bron: Jan Saal 
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Laag of sfeer     mens                            ontwikkelingsprincipe 

 
 ‘het grote geheel’, ontwikkelingspotentieel      intuitie                             zingeving 
 Dat wat  geboren wil worden 
 
 
cultuur, wetenschap, beeldvorming          denken                                      waarheidsvinding 
 
 
sociale verhoudingen                              voelen                                       sociale vernieuwing  
           
Oude verhoudingen                                                                           nieuwe verhoudingen                                                                      
(top-down besturen,                                                                          (dienend leiderschap 
macht door bezit )                                                                                 macht door respect)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Productie, uitvoerend werk                    handelen                                    moraliteit 
waardecreatie                                                                                         
                                                                                                                       
‘aarde’,  natuur,                                        aardse                                              schoonheid, 
Resultaten en verschijnselen          omstandigheden     emotioneel-esthetische kwaliteiten                                                                                                                                                                                     

Het groeien van zingeving, moraliteit, sociale vernieuwing, kennisvinding en schoonheid is te faciliteren 

vanuit elk een eigen polariteit, vanaf blz. 16 bespreek ik die afzonderlijk. 

De vijf lagen zijn altijd tegelijkertijd aanwezig maar op elk van de lagen  vindt een andere vorm van 

interactie plaats, tussen mensen onderling en tussen een mens en z’n omgeving.  

• Als het om nieuw te concipieren netwerken of ondernemingen gaat, is het nog zoeken naar 

woorden voor een eventuele gezamenlijke streefrichting. Willen wij hetzelfde?  Je schat elkaar in 

op het niveau van intenties en capaciteiten, en of je ongeveer dezelfde kant op wil.  Het is dus 

goed om elkaar daarin beter te leren kennen. Gebeurt dat niet, dan kan verderop ineens blijken 

dat je eigenlijk helemaal niet hetzelfde wil.  Ook de factor ‘macht’ dient hier besproken te 

worden, bijvoorbeeld als één van de partijen alle financiering aandraagt, of als er een wethouder 

bij de groep betrokken is. Idealiter wijs je hier ook ‘besluitvormers’ aan. Groepjes van 3, 5 of 7 

mensen die van de gemeenschap (op basis van geen-bezwaar) het mandaat krijgen om plannen 

vorm te geven, oplossingen te bedenken enzovoort. Zij doen gedurende dit proces veel werk 

voor de gemeenschap, want iedereen heeft in bijna elke fase recht van inbreng en bezwaar. 

• Plannen inclusief voorfase: uitwisselen over wensen, beelden, gedachten. Hierover wordt 

vooralsnog vrij en vrijblijvend uitgewisseld. Informatie wordt verzameld, ideeën en wensen 

worden geuit en bekeken, beelden worden gedeeld, vergeleken en geproefd. Als dit te weinig 

gebeurt worden er slechte plannen gemaakt.  De eventuele besluitvormers verzamelen al deze 

input en maken een reeks verschillende plannen inclusief een begroting. 
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• Kiezen van een plan, op basis van de mogelijkheden binnen de gemeenschap van betrokken 

mensen. Hier gaat het om rollen, posities en verhoudingen: wie wordt door welk besluit 

betroffen? Wie draagt wat bij? Wat is haalbaar, wie neemt welke verantwoordelijkheden, moet 

misschien iemand iets inleveren of veranderen om plannen voor anderen draaglijk of doenbaar 

te laten zijn? Als dit te weinig gebeurt groeit er onrecht. Idealiter worden hier bezwaren geuit en 

plannen daarop aangepast tot er een plan gekozen kan worden op basis van geen-bezwaar 

vanuit de gemeenschap 

• In het uitvoerende werk communiceer je primair via daden (pas als het nodig is komen daar 

woorden bij). Hier zijn er persoonlijke verantwoordelijkheden op basis van specifieke mandaten 

die in het gesprek verondersteld worden. Wie dat niet waarneemt krijgt ruzie. Ook oorlogen 

ontstaan als grootmachten elkaars mandaten niet erkennen. In dit stadium is de fase van 

vrijblijvende beeldvorming gepasseerd: er is hooguit nog ruimte voor zwaarwegende  bezwaren. 

Vantevoren moet duidelijk zijn wie bepaalt of een bezwaar zwaarwegend is.   

• Resultaten, ofwel de werkelijkheid, communiceert door zichzelf laten zien zoals het is. Mag alles 

gezien en benoemd worden of zijn er taboes? Gesprek in deze sfeer gaat over het vieren van 

resultaten of over onvoorziene gevolgen om te  adresseren.  

 

De vragen die bij iedere laag horen zijn:  

• Wat willen wij, en willen wij eigenlijk wel hetzelfde? Kun je je hierbij aansluiten? Wie heeft welke 

capaciteiten? Wie heeft hier macht en hoe neutraliseren we die, of hoe gaan we ermee om? 

• Welk beeld hebben we erbij? Hoe moet ons plan eruit zien? 

• Wie wordt door welk aspect van dit plan betroffen? Wie draagt het, wie krijgt welk mandaat bij 

de uitvoering, wie financiert? 

• Kan er worden uitgevoerd volgens plan? Zijn er onvoorziene omstandigheden of kosten? Wat 

doen we daarmee? 

• Wat is het resultaat, zijn we er blij mee, zijn er onvoorziene gevolgen?  

 

Bij het vormgeven van een sociaal proces kan het goed zijn om elke laag apart te ‘behandelen’ in een 

bijeenkomst. Maar je kan dit raamwerk ook gebruiken om bestaande problemen te diagnosticeren en 

eventueel op te lossen. Het helpt onderliggende problemen of eventuele hindernissen boven water te 

krijgen.  Door laag voor laag af te werken kan de werkelijke realiteit, inclusief verborgen 

machtsstructuren, ongeschreven regels en taboes  aan bod komen. 

Door mensen in de juiste laag te adresseren, of het context van het gesprek goed neer te zetten wissel je 

adequaat uit en worden verhoudingen opgehelderd. Je eigen en andermans eigenaardigheden worden 

zichtbaar en problemen komen als vanzelf daar te liggen waar ze thuishoren. Er lijkt een ijzeren logica of 

natuurwet aan ten grondslag te liggen: als het een individu is (bij wie een probleem lijkt te liggen) zal 

diegene óf weggaan, óf een ontwikkeling doormaken die hemzelf en de gemeenschap/organisatie ten 

goede komt. De belangrijkste kwestie is dan hoeveel tijd de betreffende persoon nodig heeft om te 

veranderen (versus de tijd die beschikbaar is).  
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Als de verhoudingen ophelderen komen mensen als persoon in proces, worden op nieuwe manieren 

zichtbaar voor elkaar en zichzelf, en worden effectiever en productiever in hun samenwerken en hun 

individuele verbinding met het geheel.  De winst van een dergelijk proces is kan zijn dat in het 

samenwerken unieke, bovenpersoonlijke relaties gesmeed worden die de afzonderlijke deelnemers doen 

excelleren. De oplossingen die je in een dergelijk proces kunt bereiken zijn onverwacht, uniek en 

effectief omdat je met het bedenken ervan ook het draagvlak ervoor creëert.  In een zelforganiserend 

bedrijf zijn werknemers zo’n 40% effectiever dan in een top-down bestuurd bedrijf, en toch 

werken daar in principe dezelfde soort mensen (bron Frederic Laloux).  Het loont kennelijk de 

moeite om een organisatie zo in te richten dat het eigen oordeelsvermogen en de intrinsieke 

motivatie van werknemers mogen meedoen in het werk. 

Elkaar waarnemen  

De sociale laag (de middelste van de vijf) heeft in dit proces een sleutelpositie. Hoe goed iemand 

functioneert is in hoge mate afhankelijk van de sociale omgeving en de wijze van organiseren. 

Ook in opvoeding en onderwijs is de belangrijkste factor in de ontwikkeling van kinderen: het 

voorbeeld van de volwassenen om zich heen en of die volwassenen echt willen kijken naar de 

kinderen, om hen als individu waar te nemen.  

In het sociale zijn er bestaande verhoudingen en rollen die mensen vanuit hun levenssituatie 

innemen (partner-van, ouder-van, werkzaam bij etc). Vanuit deze rollen hebben mensen 

voorgevormde, beperkte beelden van elkaar. Maar dit kan zomaar veranderen in een nieuwe 

situatie,  als mensen andere rollen krijgen ten opzichte van elkaar. Ook binnen bestaande 

structuren kun je daar ruimte voor maken door te experimenteren met rollen en structuren 

(voorbeeld: in Engeland is het traditie om de rollen tussen ‘lord’ en  butler  één dag per jaar om 

te draaien). Dit werkt terug op de mensen zelf: nieuwe stukken innerlijk worden aangesproken 

en voor anderen zichtbaar.  

Problemen vóór zijn 

Veel van het bovenstaande geeft handvatten voor vóórwerk dat leidt tot goede plannen en 

besluiten. Je adresseert ze vóórdat je de uitvoering in gaat en voorkomt er problemen of 

ongewenste uitkomsten mee.  

Besluitvormingsprocessen komen vaak onder druk te staan door onvoorziene omstandigheden, of 

doordat de tijd om te heen-en-weren op is terwijl een plan of besluit nog niet rond is. Dit proces kan 

effectief worden gemaakt door een ‘besluitgroep’ in te stellen vóórdat je begint met plannen maken. De 

gemeenschap kiest mensen die informatie verzamelen, verschillende opties voor plannen formuleren en 

waar nodig knopen doorhakken.  Idealiter is dit een kleine groep mensen, die vanaf de aanvang van het 

project erbij betrokken waren en tegen wiens bevoegdheid geen bezwaren in de gemeenschap bestaan.  
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Timing 

Een goed gevoel voor timing is onontbeerlijk, om goed te kunnen besturen of een gewenst proces te 

laten emergeren. Al het levende, ook in sociale processen, heeft een eigen tijdsverloop of ‘tijdlichaam’ 

dat op tijd gevoed en verzorgd moet worden. Ideeën en informatie moeten tijdig in de week worden 

gelegd, een besluit moet rijpen voordat je het kunt nemen, een gemeenschap moet rijpen voordat een 

idee kan worden opgepakt als initiatief. Er lijken zelfs, net als in de ontwikkeling van kinderen, tijd-

patronen te zijn die bijv. maken dat ca 3,5 jaar nadat een idee zonder schijnbaar succes in een 

gemeenschap geïntroduceerd is, ditzelfde idee ineens door iemand in de gemeenschap wordt opgepakt 

als initiatief. Er is nog weinig over bekend en ook dan is timing nog steeds een kwestie van een 

geschoolde waarneming en gevoel. Het hoort typisch bij de logica van het gevoel. 

Werken met polariteiten 

Holistisch denken wordt praktisch toepasbaar door te werken met polariteiten. Alles wat leeft, 

manifesteert zich door de interactie van een polariteit, ván een specifiek geheel, bínnen een specifiek 

groter geheel. Als je iets wil laten emergeren moet je kijken binnen welk ‘geheel’ het valt, ofwel: waar 

het thuishoort, en vervolgens welke polariteit het nodig heeft om zich te kunnen manifesteren. Door het 

verzorgen van die polariteit, kun je de gewenste emergentie faciliteren. Vanaf blz 16 omschrijf ik de vijf 

voorbeelden Zingeving, Kennisvinding, Sociale vernieuwing, Moraliteit en Schoonheid (emotioneel-

esthetische kwaliteiten). Zie ook het voorbeeld Sekem op bladzij 14 

Sturen en besturen  

Bestuurders hebben te maken met mensen die in verschillende mate zelf verantwoording willen dragen 

voor hun eigen leven. Dit geldt ook voor bestuurders: de één wil graag het respect van de gemeenschap, 

de ander oefent liever gewoon oude macht uit.   

Dit laatste gebeurt steeds meer op de ‘zachte’ manier, ofwel: door psychologische beinvloeding. 

Overheden nemen, met de beste bedoelingen, steeds meer gedragspsychologen aan. Zo ontstaat  in de 

communicatie naar burgers toe een zeer manipulatief element.  

Een overheid mag natuurlijk door middel van informatie en het goede voorbeeld te geven of stellen 

mensen ertoe aanzetten het goede te doen. Maar zij zou ernaar moeten streven om individuen zoveel 

mogelijk de kans te geven hun inzet voor de gemeenschap zinnig vorm te geven. De kunst is, individuele 

betrokkenheid zodanig te managen dat ieder zoveel verantwoording kan nemen als hij wil, terwijl wie 

dat niet doet zich daarmee laat terugvallen op (het getoetst worden aan) hoe anderen de zaken regelen.  

Waar mensen lui zijn valt bijvoorbeeld minder te consumeren -  en informatie als deze is waarschijnlijk 

voldoende om mensen in beweging te laten komen.    

Keuzes kun je door informatie op elk niveau faciliteren (bijv. in de supermarkt, door informatie op de 

verpakking van bijv. de ‘true price’, de werkelijke kosten van een produkt). Ook is belangrijk om te 

zorgen dat keuzes worden gemaakt in de invloedssfeer waar ze thuishoren, dat er geen beleid wordt 

geschreven dat anderen voorschrijft of dwingt wat ze moeten doen. Beleidsmakers zouden meer op 
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grond van algemene wetmatigheden beleid moeten schrijven in de vorm van niet ingevulde kaders, 

zodat niet vóór anderen wordt beslist hoe zij moeten kiezen of handelen. Het werken met polariteiten 

kan hierin erg goed werken. 

• Een inspirerend en zeer succesvol voorbeeld is hoe het bestuur van Sekem werkt, een egyptische 

holding met enkele duizenden werknemers, voor landbouw en landbouwproducten. Zij hebben 

de taak om afwegingen te maken binnen een aantal polariteiten zoals kwantiteit en kwaliteit, 

soevereiniteit en partnerschap, uitbreiding en behoud van het bestaande, concurreren en 

samenwerken, zelf-ponering en integratie. Door hierbinnen te bewegen en telkens opnieuw de 

afweging te maken, blijven zij op de gewenste koers. 

Ook op lagere organisatieniveaus kun je kaders aanbieden in de vorm van polariteiten, waar werknemers 

zelf de afweging in maken binnen hun praktische mogelijkheden, hun individueel-beroepsmatige 

verantwoordelijkheden en zelfbeschikkingsrecht. Aan de andere kant moet de natuur beschermd 

worden tegen mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen, dit kan door bijv. plafonds of milieu-

eisen, waarvan de invulling door bedrijven zelf verzorgd wordt en door de overheid gecontroleerd. De 

‘true price’ zou hiervoor overigens een afdoende middel zijn.  

Inzicht verwerven in de realiteit kost inspanning maar het sturen zelf, als je het goed doet, niet. Vergelijk 

het met fietsen: je houdt je stuur met een lichte aanraking in balans. De kracht komt uit de aandrijving 

via het achterwiel, en je kun koersen als je weet waar je heen wil. Alles bij elkaar zorg je vooral dat je ‘in 

het midden’ blijft.  Daar moet je op durven vertrouwen. Wie dat niet doet - en te hard aan het stuur trekt 

- valt om. Wie het stuur vastzet, valt ook om. Als je het spoor achter je ziet, zie twee lijnen die om elkaar 

heen slingeren – kennelijk móet er de mogelijkheid zijn om te bewegen, wil je kunnen fietsen. Toch zijn 

de sporen van voor- en achterwiel nooit ver verwijderd van elkaar - ze bewegen zich rond het midden.  

Hieronder hoop ik iets duidelijk te maken over de polariteiten waarin zingeving, kennisvinding, sociale 

vernieuwing, moraliteit en schoonheid  kunnen ontstaan, in de maatschappij en vanuit de mensen zelf.   
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                                                  SLAAF 

medeplichtigheid 
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zingeving 

Zingeving gaat over de intrinsieke motivatie waardoor we in beweging komen. Dit kun je voor een 

belangrijk deel faciliteren door de manier waarop je je samenleving inricht.  

Zingeving gaat enerzijds over je plaats in ‘het grote geheel’ en tegelijkertijd over je eigen bijdrage, of 

ontwikkeling, aan dat geheel.  Dat kan een groter of kleiner geheel zijn (familie, stad, land of cultuur, de 

mensheid, de kosmos). Waar het om gaat is: of je als individu de beweging kunt maken tussen ‘binnen’ 

en ‘buiten’, en daarin enigermate zelf kunt sturen of navigeren.    

Mensen zoeken in tegenstelling tot vroeger hun zingeving in het aardse leven van nú, hetzij binnen hun 

werk, hobby, familie, in de natuur of in hun sociale omgeving. Gezegend is degene die hierin voor zichzelf 

een begrip of thema heeft, als doelstelling. Maar een te vaste doelstelling holt het gevoel voor zingeving 

uiteindelijk uit: het gaat om het blijvende zoeken, niet om het vinden.  Een gemeenschappelijke 

streefrichting – van, ongeveer dezelfde kant op willen - is het meest concrete om te bereiken in dit 

gebied en meer moet je ook niet willen. De rest is aan het leven zelf. 

Zingeving heeft te maken met een stuk potentieel, dat-wat-nog-niet-is. Het gaat over een 

ontwikkelingsrichting. Al doende kom je erachter wat die behelst en achteraf maak je de balans op. Het 

doel kan tijdens je leven veranderen en soms ontglipt het je doordat je niet wakker genoeg bent voor de 

omstandigheden waarin je ze wil verwezenlijken. Toch is een gedeelde notie van, waar je heen wil met je 

samenwerkingsverband, nodig voor een goede samenwerking. Bij problemen is ‘willen wij eigenlijk nog 

wel hetzelfde’ vaak een zinvolle vraag.   

Zingeving werkt door alle lagen van het bestaan heen.  

Spiritueel aktief zijn (de belangrijke vragen stellen)                               spirituele overgave (waarnemen,  

           vertrouwen) 

Zelfstandig denken en waarnemen                      Deel uitmaken van een cultuur of traditie 

                                .                                                Synchroniciteit ervaren 

 

Interesse hebben voor anderen                                   erbij horen, rechten hebben 

 

Bijdragen aan het werkleven (zorg en economie)             consumeren (profiteren van het 

                                                                                                                               werk van  anderen, arbeidsdeling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Je omgeving verzorgen                                                                             bestaanszekerheid,  

(mensen,  natuur, woonomgeving)                de natuur als bezit van ‘commons’  

                                                              

Een basaal levensonderhoud is een belangrijke algemene deler, als bedding. Als die vervuld is komt er 

ruimte voor andere dingen: erbij horen, gezelligheid, het ervaren van synchroniciteit, religie, filosofie, 
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spirituele ervaringen of het beoefenen van kunst. Het is een zegen om, binnen een zekere bedding, al 

doende erachter te mogen komen wat je belangrijk vindt. 

Op het meest basale (economische) niveau kan zingeving worden gefaciliteerd door een indirecte , via 

het grote geheel vastgestelde, verhouding tussen arbeid en inkomen (bijdragen wat je kunt en krijgen 

wat je nodig hebt). Een systeem dat impliceert dat je bestaansrecht bepaald wordt door je onmiddellijk 

economische nut, is mensonwaardig. Het tegenbeeld van zingeving is wel, rotwerk moeten doen voor je 

levensonderhoud, of niet te mogen werken vanwege je uitkering. Het gedeeltelijk loskoppelen van 

arbeid en inkomen schept ruimte voor scholing en talentontwikkeling en een samenleving waarin zieken, 

ouderen en kinderen óók mogen bestaan en zich ontwikkelen 

In een geïndustrialiseerde samenleving wordt veel economische waarde niet meer gecreëerd door 

arbeid maar door machines.  De winst die daarmee gegenereerd wordt (die momenteel ten goede komt 

aan de eigenaar van de machines) gaat ten koste van de inkomens van mensen die door die machines 

zijn vervangen, maar die moeten natuurlijk nog steeds in hun levensonderhoud voorzien. Enige 

herverdeling van die waarde is dus op z’n plaats. Het oude financiële stelsel werkt als een monopolyspel, 

waar één speler uiteindelijk alle middelen in handen heeft. Maar binnenkort is 40% van de 

beroepsbevolking overbodig door AI en automatisering, dus er wordt nagedacht over een basisinkomen. 

Het grote geld is echter in handen van multinationals dus de urgente vraag is hoe de macht over enige 

herverdeling in democratische handen kan komen.  

Bij het loskoppelen van ‘bijdragen’ en ‘ontvangen’ is belangrijk dat iedereen daarbij het grote geheel in 

het oog heeft. Dit zou je kunnen faciliteren door jezelf en andere deelnemers te informeren. Dat begint 

bijv. met een analyse van je ontbijttafel: waar komt je voedsel vandaan en wie droegen eraan bij om het 

op jouw tafel te krijgen. Er is werk genoeg, in de zorg, onderwijs, groenvoorziening of het zorgen voor 

meer democratie – het is alleen vaak geen betááld werk. Als het basale levensonderhoud voorzien is 

gaan andere manieren van waarderen de overhand krijgen. Bijvoorbeeld sociale status, gezelligheid of 

persoonlijke zingeving. Het recht op vergoeding voor werk of geleverde diensten/producten kan dan nog 

steeds bestaan, alleen komen de prijzen waarschijnlijk anders te liggen 

Werkloosheid 

Werken is voor veel mensen belangrijk om het gevoel te hebben dat je erbij hoort, ertoe doet, dat je 

leven een basale vorm van zin heeft.  

Ook als je werklozen niet dwingt, is begeleiding in het vinden van zinvol werk of bijdragen nog steeds 

nodig. Je moet overzicht hebben om te zien waar je kunt bijdragen en  hebt anderen nodig om te kunnen 

uitzoeken waar je goed in bent.  De ‘arbeidsmarkt’ kan een plek worden waar het gesprek primair gaat 

over wat de gemeenschap nodig heeft, over mensen en hun capaciteiten, over organisaties en hun 

streefdoelen: de  plek waar gecommuniceerd wordt over wat nodig is en gewild wordt in je wijk of stad. 

.  
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Zelf keuzes maken  

Zingeving staat of valt met keuzemogelijkheden en die impliceren verantwoordelijkheid. Niet iedereen 

wil die verantwoordelijkheid, in dezelfde mate. Gradaties die ik tot nu toe heb waargenomen: 

1. Je verzorgt zelf de zingeving van jouw leven, al of niet in uitwisseling met andere verwante vrije 

geesten. Je mens- en wereldbeeld is hierbij bepalend. Een eenzijdige focus op deze ultieme 

vrijheid leidt in de praktijk niet altijd tot concrete resultaten.. Het kan goed gaan als je daarbij 

nederig en oprecht de intentie hebt om de mensheid als geheel te dienen. Dergelijk idealisme 

vraagt om stevige benen op de grond. Onder daklozen vind je dit type mensen. De uitdaging is er 

een bedding voor te vinden of creeren. 

2. Je wil expert worden of bent er één. Je schakelt aan op een missie die universeel en breed 

gedeeld wordt (zoals onderwijs, natuurbehoud,  of duurzaamheid) en gaat zelf uitzoeken wat 

daarbij komt kijken en hoe het aangepakt moet worden. Dit vraagt om werkelijk  zelfstandig 

onderzoek (zie 1). Alle subculturen hebben ‘fables convenues’ en blinde vlekken, ook die zich 

wijden aan duurzaamheid of ander idealengoed. In het slechtste geval krijg je dan  theorieën uit 

halfwaarheden, die met hippe engelse namen die als marketingterm worden gemunt.  

3. Je haakt aan op een missie en vraagt experts om je te informeren, vervolgens kijk je hoe e.e.a. in 

jouw vak of regio toegepast kan worden (of andersom: je kijkt in je regio en ziet welke experts je 

nodig hebt). Die missie kan vermengd raken met belangen of beïnvloed door teleurstellingen. 

Ook zijn mensen hier vaak afhankelijk van de grillen van hun werkgever. Mensen die hier primair 

werken zijn door hun dienstbaarheid vaak niet zo zichtbaar, wat heel onterecht is omdat ze juist 

veel zicht hebben op, en contact met de praktische werkelijkheid . Werk op dit niveau zal meer 

gewaardeerd worden in een gezond functionerend sociaal organisme. Momenteel wordt hier veel 

werk geleverd dat niet als werk wordt gezien of betaald.  

4. Je werkt onder een leidinggevende die zich via experts informeert. Zolang jij een goed contact 

hebt met je leidinggevende ben je in staat om zelf te zien en te doen wat er aan werk nodig is. In 

het gunstigste geval hebben die experts en je leidinggevende voeling met een missie die ook jou 

aanspreekt. 

5. Al het voorgaande, plus een leidinggevende die het werk samen met je doet. 

Ons onderwijsstelsel lijkt te veronderstellen dat mensen intelligent moeten zijn om aan zingeving te 

kunnen doen. Dit is een gigantische en enorm schadelijke misvatting (zie hierboven) – moraliteit en 

intellect zijn eerder tegengesteld aan elkaar. Bij het maken van keuzen moet bovendien de stem van 

betroffenen worden meegenomen, aangezien elke volwassen burger een natuurlijk recht van spreken 

heeft. Zelforganiserende of gedragen besluitvorming maakt dat mogelijk (zie bijlage) 
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Wetenschap en kennisvinding 

Kennis geeft vorm en richting aan menselijk ontwikkelingspotentieel  (ofwel zingeving). Met onzin-

wetenschap kunnen de beste intenties eindigen als plaveisel van de weg naar de hel. Onzin-wetenschap 

corrigeer je met gezond verstand, en die vind je bij alle mensen wiens verstand goed in verbinding staat 

met hun gevoel.  

Kennis is geen kennis als het ergens in een la ligt! Feitelijk wordt er gekoerst op wat er in het moment 

concreet aanwezig is in de hoofden van de mensen. Dat kan een totaal abstracte idee zijn, of een 

willekeurige reactie op een waarneming.  Maar een groep mensen die samen nadenkt, weet verrassend 

veel – je moet alleen wel op het idee komen om zoiets te organiseren.  Anderzijds is er natuurlijk verschil 

in capaciteiten en expertise. Niet iedereen heeft overal evenveel verstand van.  Kennisvinding en -

vernieuwing  gebeurt in de wisselwerking tussen het gelijk-zijn in je mondigheid als burger, en 

de erkenning van specifieke capaciteiten.  

Daarom: Het wiel kan niet vaak genoeg uitgevonden worden.  Een tegenbeeld van kennisvinding vind je  

in de algemeen geldende mores en aannames zoals afkomstig uit de populaire wetenschap. Als ‘het’ zo is 

en je mag er geen vragen over stellen, verdwijnt alle kennisvinding. Veel van dit soort ‘wetenschap’ (de 

oerknal, ‘het niets’ tussen de atomen) bestaat eigenlijk uit stukken 20e eeuwse mythologie.  Een lastig 

gevolg hiervan is een impliciet-materialistische mensbeeld: hierop berust veel van de weerstand tegen 

sociale vernieuwing, en het onvermogen tot het vinden van alternatieven. Het kan nodig zijn om die 

beelden te expliciteren en te vervangen voor een mensbeeld met een ontwikkelingsperspectief (zie de 

inleiding) 

Experts weten veel maar zijn gevormd door wat ze weten, en als je veel weet is het moeilijker om fris 

naar een onderwerp te kijken. Leken kijken fris naar de materie en brengen door  hun vragen allerlei 

haken en ogen aan het licht. 

Hoe vaak gebeurt het niet dat besluiten worden genomen op basis van gebrekkige informatie? Enerzijds 

moet dat want je kunt niet alles weten. Anderzijds: hoe meer informatie je kunt vergaren hoe beter, en 

die kun je krijgen door betroffenen uit te vragen. Hun common sense zal de zaak goed doen. 
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sociale vernieuwing 

De bestaande sociaal-economische verhoudingen lopen op hun eind, zowel het financiële stelsel als qua 

gevolgen voor de natuur. Individuele betrokkenheid van burgers is nodig omdat te veranderen, en 

vooral: het organiseren ervan op een manier die de individuele besluitbevoegdheid respecteert. Veel 

mensen houden er een negatief mensbeeld op na (wat ze niet op zichzelf betrekken), maar als je goed 

kijkt zijn mensen doorgaans heel goed bereid en in staat om het ‘wij’ of gemeenschappelijk belang te 

erkennen en te dienen, zolang het hun eigen belang niet schaadt. Ook zijn ze vaak heel goed in staat om, 

als leek, de werkelijkheid te beoordelen, en mondigheid te combineren met de erkenning van 

andermans capaciteiten.  De meeste mensen hebben na een eerste kennismaking een basaal vertrouwen 

in de ander.   

Hoe kunnen bestaande sociaal-economische verhoudingen zich vernieuwen?  Door binnen een 

gemeenschap de individuen en hun natuurlijke grondrechten te erkennen, hun aangeboren 

beslissingsbevoegdheid, tegelijk met belang van het ‘wij’ als groep. Hiermee worden mensen beter 

zichtbaar voor elkaar en wordt de diversiteit in een groep optimaal benut. Diversiteit is dan een 

voordeel. Als verschillende visies en culturen als individuen een ‘wij’ kunnen vormen komt een nieuw 

soort menselijkheid aan het licht. Sociale vernieuwing kan leiden tot een andere betekenis of functie van 

bestaande rollen. Heersers worden in dezelfde positie dienaars, ondergeschikten worden dragers en 

medeverantwoordelijken zonder de macht te hoeven grijpen.  Het menselijk individu wordt zichtbaar 

voor de gemeenschap, en de gemeenschap gaat leven in het individu. Zo ontstaat dynamiek en synergie.  

Vanuit de rollen en posities die we innemen hebben we allerlei beelden van elkaar, die het zicht kunnen 

beperken op wie die ander als mens eigenlijk is. Hieraan kun je werken door bijv. nieuwe, tijdelijke 

structuren aan te brengen en door de mensen die door een besluit worden betroffen, mee te laten 

denken over dit besluit.  Zo komt  meer informatie beschikbaar om plannen en keuzes op te baseren en 

komt er meer draagvlak voor een besluit. De vijf lagen (in het schema hierboven) kun je adequaat 

adresseren in bijv. een proces van gedragen besluitvorming (zie bijlage).  In dit proces worden 

verhoudingen op menselijk niveau per laag uitgesorteerd. Mensen kunnen zich daardoor  verbinden, 

uitspreken en committeren aan samenwerkingen die ze voorheen niet zouden overwegen. Het proces 

leidt ertoe dat de capaciteiten van mensen zichtbaar worden.  Mensen met rollen in het werkleven gaan 

de verantwoording voor die rol anders beleven, als zij merken dat ze er ook als mens mogen zijn en dat 

er op nieuwe manieren steun kan ontstaan voor hun werk.  Het geestesleven ondergaat hierdoor een 

diepgaande en wezenlijke verandering: in plaats van top-down verzorgd of opgelegd te worden, gaat 

het bloeien in en vanuit de mensen en hun gemeenschap. Door alle  vijf lagen te adresseren in werk en 

organisatie komt de eigenheid van elk mens en het  individuele ontwikkelingspotentieel aan het licht. 

Ook weerstanden horen bij het proces, maar ze komen door het proces, het uitsorteren van de 

verhoudingen, precies daar terecht waar ze horen.  Als het proces (de groep inclusief procesbegeleider) 

tijd heeft om te wachten op degene die moet veranderen, zal diegene dat doorgaans ook doen. Vaak 

zullen weerstanden uiteindelijk juist waardevol kunnen bijdragen, al kan de weg daarnaartoe er een van 

‘lijden en uithouden’ zijn.   
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moraliteit 

Waarde is vrijwel nooit alleen moreel of financieel:  financiële waarde weerspiegelt altijd een 

andersoortige waarde. Waar dat niet zo is  (in het bankwezen) zie je de moraliteit verdwijnen. In een 

ontwikkelde samenleving  als de onze gaat economisch handelen voornamelijk over waardecreatie.  Hoe 

een economie functioneert hangt zowiezo in hoge mate af van de moraliteit in een cultuur. Een 

economie waarin mensen niet betrouwbaar zijn of waar rechtsbescherming  ontbreekt, komt niet van de 

grond. In het westen zit het door de overvloed tussen de mensen wel min of meer goed, maar wordt een 

malfunctioneren zichtbaar aan de manier waarop we met mensen in den verre en met de planeet 

omgaan. Dat moet anders maar, wat is duurzaam en wat niet? Wat is juist en goed gedaan, en wat niet?  

Oordelen over anderen moet liefst in evenwicht worden gehouden met een gezond stuk zelfreflectie.  

Het besef van onderscheid tussen jouw eigen integriteit en die van een ander, en het respect voor die 

integriteit, is de basis van het beoordelen van waarde. Er moet een gezonde balans zijn tussen oordelen 

of controleren, en zelfonderzoek.  Evenwicht tussen oordelen en zelfreflectie maakt dat je afgewogen, 

respectvol en inhoudelijk  oordeelt.  Als de ‘binnenkant’ van een handelswijze in beeld komt, wordt de 

waarde ervan zichtbaar. Als een stuk economisch handelen of regelgeving wat minder geslaagd uitpakt is 

het relatief makkelijk om die overheid of dat bedrijf te veroordelen. Maar empathie levert meer op, aan 

liefde, begrip, expertise en natuurlijk oplossingen.  Empathie is, de ander of het andere kennen als jezelf.  

Als mensen elkaar alleen maar veroordelen zijn we uiteindelijk allemaal ‘verliezer’.   

Bij machtsongelijkheid hierin, ofwel: als alleen de één hard kan oordelen en de ander niet, ontstaan hele 

scheve verhoudingen. Cijfers zijn belangrijk als verantwoording, maar de eigenlijke verantwoording zit in 

het verhaal achter de cijfers - daarin komt de intrinsieke waarde tot uitdrukking 

De angst voor inspecties is in vrijwel alle beroepsgroepen aanwezig. Toch zijn ze nodig: je kan er niet 

blind vanuit gaan dat mensen het goede doen. Het is belangrijk dat mensen zelf mede bepalen hóe zij 

verantwoording afleggen, en dat zij getoetst worden op hun eigen doelstellingen. Bovendien moeten zij 

de controleur ook mogen beoordelen. Als een controleur zelf niet gecontroleerd wordt krijgt hij veel te 

veel macht, vooral bij een teveel aan regelgeving: de controleur hoeft alleen maar alle bestaande 

regelgeving toe te passen om een bedrijf ten gronde te richten en de eigenaar heeft – ook voor de 

rechter - geen poot om op te staan. Een controleur die zich van die macht en verantwoordelijkheid 

bewust is, die naar zichzelf kijkt, bevordert waardecreatie zoals ooit bedoeld door de wet. Een controleur 

die dat niet doet vernietigt waarde.  De redenen om een bedrijf al of niet te wantrouwen zijn altijd wel te 

vinden en het is belangrijk dat verdachtmakingen niet zondermeer kunnen worden uitgeleefd, wat in het 

huidige systeem helaas te vaak gebeurt.  

Eenzelfde balans ligt waarschijnlijk rond de prijzen in de economie. Als vanaf morgen de werkelijke 

kosten van een product in de prijs tot uitdrukking zouden komen, zouden we over 3 maanden alleen nog 

duurzame producten kiezen omdat ze het goedkoopst zijn. Om te zien hoe je het zover krijgt zou je de 

gezonde oerfenomenen en –principes van de (geld- en waren)economie moeten kunnen waarnemen 

want de hele economie beweegt om die prijs heen. 
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schoonheid 

 

Esthetiek en identiteit zijn nauw verwant – ware schoonheid berust erop dat iets wezenlijks zichtbaar 

wordt door iets of iemands uiterlijk heen.  Alle andere gebieden hierboven hebben ook met identiteit te 

maken, maar als je in het naoorlogse Europa over ‘schoonheid’ wil spreken moet je helaas het 

misverstand opruimen dat schoonheid oppervlakkig, leeg en gevaarlijk is. Identiteit is moeilijk te vatten: 

het ligt ónder hetgeen je doet en je werkt als een kunstenaar om er uitdrukking aan te geven. Identiteit 

kun omschrijven als  ‘de aard en integriteit van iemands zijn’ en de aanblik ervan biedt vrijwel altijd een 

specifieke, wezens-eigen vorm van schoonheid. Elk mens is in staat om het verschijnen daarvan in bijv. in 

architectuur of kunst waar te nemen (en een professional kan die waarneming ook verwoorden).  

Emotioneel-esthetische vermogens gaan over, werken met kwaliteiten, het duiden van wat er leeft 

onder de waterlijn, datgene wat je alleen kunt meenemen bij het bepalen van je volgende stap door op 

je  buikgevoel af te gaan. Achteraf zie je dan of je goed zat - zo werkt het creatieve proces. 

In het creatieve proces vindt een directe, inhoudelijke uiteenzetting EN samenwerking plaats tussen 

ego, onderbuik en idealen.  

Als je het nieuws mag geloven is de wereld vol ellende en slechtheid en we verbazen ons daarbij over het 

contrast met onze ideaalbeelden. Maar in de praktijk  zul je zelden een verschijnsel aantreffen dat óf 

zuiver-ideaal is, of echt alleen maar uit ego-drijfveren voortgekomen.  Het goud komt niet zonder het 

zwart. Dat hoeft ook niet, de vraag is alleen: wie dient wie. Wordt door een ideaal het ego opgeblazen, 

of wordt het ego er beter en sterker van, zodat het zich kan inzetten voor  het grotere geheel? Zodra je 

weet waar je ego uithangt,  kun je de kracht ervan inzetten voor het doel dat jij kiest, ofwel de identiteit 

die jij wil vormgeven in het kleine of het grote.  Als je niet weet waar je zit (in de morele grijsschaal) 

gebeuren er dingen waar je geen vat meer op hebt. Je staat onbedoeld te kijk als ego, wordt 

zwartgemaakt door anderen zonder dat je het doorhebt, of ongewild op een voetstuk gezet (waar je ook 

zo weer vanaf getrokken wordt).  

Een positief of negatief mensbeeld werkt, bij het inrichten van een organisatie of maatschappij, als self-

fulfilling prophecy. Wie uitgaat van de onzelfstandigheid en slechtheid van de mens, krijgt gelijk. Wie 

uitgaat van de zelfstandigheid en het goede in de mens, krijgt ook gelijk.  Mits er natuurlijk op de juiste 

manier gecontroleerd wordt (zie het vorige dilemma). Een positief of negatief mensbeeld hangt af van al 

of geen vertrouwen hebben in wie iemand is, of in de mensheid als geheel (‘de mens is slecht’).  Als goed 

of slecht geen issue meer is, gaat het over: wie willen wij zijn, als cultuur. Waar staan wij voor. (bron: 

Frederic Laloux, reinventing organisations). Behalve een negatief of materialistisch mensbeeld, is vooral 

een  abstract (van de waarneming ontkoppeld) denken de belangrijkste hindernis voor dit soort inzicht. 

Het is verstandig om je ego-kracht te vriend te houden en haar goed te beheren maar hetzelfde geldt 

voor de kracht van idealen. Beide moeten naar het midden worden getrokken. Niet het ideaal, maar wie 

jij wil zijn (als individu of gemeenschap), jouw persoonlijke, culturele of menselijke identiteit is de 

maatstaf van het handelen,  als je een ideaal realiseert. Het hebben van een eigen wil of belang is OK 
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want het nastreven van een doel gebeurt zowel uit eigen belang als een ideaal. Idealiter is er sprake van 

een balans waarin het ego  z’n kracht inzet voor een hoger doel of groter geheel. Identiteit gaat over het 

samenwerken van ideaal en ego. 

Hierop ligt nog steeds een enorm taboe in onze samenleving (een erfenis van WO2). Kijk naar de EU en 

naar hedendaagse architectuur: het uitbannen van (nationale) identiteit lijkt hier het hoofddoel. Idealen 

en ego’s zíjn ook een gevaarlijke combinatie. Een te sterke focus op idealen geeft zo’n kloof tussen het 

ideaal en de eigen handelwijze, dat het resultaat van je handelen precies tegengesteld neigt te worden 

aan het doel dat je nastreeft. En een ego dat er vandoor gaat met een ideaal wordt eerst een enorme 

draak voor hij als ego door de mand valt.  Identiteit is hier het geneesmiddel. Klopt het nog met wie wij 

zijn, met wie ik ben? Jammer genoeg wordt identiteit  snel beleefd als ‘gevaarlijk’ – zowel het tonen van 

je eigen identiteit, als het waarnemen van andermans anders-zijn (veel westerlingen zijn hiervoor 

intussen blind geworden, projecteren onbewust hun eigen culturele identiteit in het rond en zijn 

geschokt als de werkelijkheid anders blijkt te zijn).  

Als  identiteit als zodanig wordt afgewezen (er niet mag zijn) ontstaan er allerlei taboes en no-go-areas in 

het denken en voelen (politieke correctheid) en ook  allerlei opgelegde normen van wat je moet zijn en 

wat je niet mag zijn. Je verliest dan het contact met je eigen culturele identiteit. Dit is een 

voedingsbodem voor heel veel ellende (oorlogen) 

Diversiteit, verschillen in identiteit,  zijn een belangrijke bron van cultuurvernieuwing  - mits de 

verschillen beleefd en benoemd, ofwel waargenomen mogen worden. 

Alles heeft een identiteit, ook het grootste geheel. Zelfs het algemeen-menselijke is niet identiteitsloos. 

De hele natuur laat in al zijn veelvormigheid aspecten van menselijkheid zien. Dit leren zien en 

vertrouwen zou het doel van een nieuw soort volkskunst kunnen zijn.  

Een mens, cultuur, beschaving blijft gezond door te streven naar ontwikkeling en zingeving – zolang 

identiteit in ontwikkeling is, blijft ze gezond.  De moderne mens is als een Faust, waarvan Goethe laat 

zien dat die, zelfs nadat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, gered kan worden omdat hij nooit is 

opgehouden met streven of ontwikkelen.  Hiermee kun je terug naar stap één (zingeving) en  is de cirkel 

van deze vijf  thema’s rond.
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Bijlage - gedragen besluitvorming 

Het proces zoals hieronder is ontwikkeld door Ingrid Busink en Jan Saal. Het werd gehanteerd bij een 

gezamenlijk woningbouwproject (Ubuntu-plein Zutphen)  en het vormgeven door ouders van meerdere 

staatsvrije (door de ouders gefinancierde) basisscholen. Een dergelijk proces kan op grote of kleine 

schaal worden uitgevoerd. Per geval zullen aanpassingen of improvisaties nodig zijn. Gedragen 

besluitvorming is een ambacht. Er zijn een aantal natuurlijke stappen.  Maar, middenin een 

probleemsituatie beginnen kan ook: het uitsorteren van de situatie per laag kan een adequate manier 

zijn om problemen te lokaliseren en oplossingen te vinden. Gevoel voor timing is essentieel voor de 

procesbegeleiding ervan. Waar het om gaat is, te leren waarnemen in welke fase het proces zich 

bevindt, en in welke fase individuele betrokkenen zitten als zij iets inbrengen.  

Gedragen besluitvorming bij het vormen van een woongemeenschap. Gesprek en proces per fase: 

1  het vormen van de gemeenschap.: 

 – voorbereiding. Iemand wil iets en peilt of er draagvlak kan ontstaan. Je gaat het idee rondstrooien 

en kijken of mensen er warm voor lopen. Als je betrokken individuen vindt: 

– definieer een gezamenlijk streven. Wat willen we? Wie is de  ‘wij’: wie wordt betroffen door dit 

besluit?  (wie hoort  erbij  en wie niet)? Is men bereid om een heel proces van gedragen 

besluitvorming aan te gaan en accepteert men de procesbegeleider? Zo ja: 

 – Elke deelnemer heeft een individuele besluitbevoegdheid, maar zo kun je niet effectief besluiten 

nemen. De eerste vergadering gaat over kiezen van een besluitvormingsgroep: 1 tot 5 mensen aan wie 

de aanwezigen hun individuele besluitbevoegdheid willen overdragen, dit met de garantie dat er een 

besluit genomen zal worden waar niemand  tegen zal zijn. Het kiezen  gebeurt op basis van eenieders 

capaciteiten (die je met elkaar bespreekt)  Van de  besluitgroep wordt één aangewezen als degene 

met het laatste woord. Als iedereen zijn/haar besluitbevoegdheid aan dit groepje kan en wil 

overdragen kun je naar de volgende stap: 

2 – beeldvorming, brainstormen 

- Beelden, wensen, informatie wordt vrijelijk gedeeld. Mogelijkheden worden besproken, experts 

uitgehoord. Wie wil meebeslissen moet zich in de materie verdiepen om de experts te kunnen 

beoordelen.  Maar wensen, suggesties en liever-koekjes zijn ook welkom. De stress omtrent posities 

en belangen is grotendeels weg omdat de besluitbevoegdheid vast ligt.  Bij ingewikkelder projecten 

kun je bijv. een informatie-bijeenkomst organiseren. 

3 De besluitgroep formuleert opties. Een scala van verschillende plannen van aanpak voorzien van een 

geschatte begroting. Hoe meer opties, hoe beter – er moet wat te kiezen zijn. Ook opties die 

weergeven wat we níet willen zijn belangrijk en nuttig. 

– de opties worden gezamenlijk besproken  en afgewogen – weer door iedereen van de betroffenen 

die dat wil .  Tegelijkertijd wordt er gepeild en gekeken  hoe de begroting gefinancierd gaat worden. 
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Wie draag wat bij, op welke voorwaarden? Er wordt NIET GESTEMD, want dat zou betekenen dat 

slechts een deel van de groep zich in die optie zal herkennen, dat levert niet het beste besluit op.  

4  Uitvoering  

- de besluitgroep kijkt, wikt, vraagt en weegt net zo lang tot ze kan komen tot een  ‘voorgenomen 

besluit’. Dit is e een proces van kijken hoe het besluit zichzelf neemt, welk plan het gaat worden. De 

besluitgroep presenteert dit plan, met begroting, tijdsbestek van uitvoering etc. Er is een 

bezwaarperiode van 2 tot 4 weken. Alleen zwaarwegende bezwaren kunnen nu nog aanleiding zijn om 

het plan te veranderen. 

 – Uitvoering van het plan. Erbij blijven om te kijken of niet in het doen toch beslissingen worden 

genomen waarvoor draagvlak gepeild moet worden. Ook onverwachte moeilijkheden  in de 

uitvoering kunnen aanleiding zijn om voorgaande stappen te herhalen. 

5 Evalueren. Bij een creatief proces als deze kun je achteraf zien wat er de waarde van is.  En hoe 

ontwikkelt het project zich verder? Wat zijn de volgende stappen, hoe is de PR, hoe liggen de 

verhoudingen met de buitenwereld? Feitelijk is dit de laag van de ‘werkelijkheid’ die continu gepeild 

wordt in het proces ervóór. Hebben we alle informatie? Wat speelt er, wat zijn de mogelijkheden?  

Etc. Ook: genieten, feestvieren, verslag leggen van wat tot stand is gebracht. 

 

principes 

De techniek of het ambacht van gedragen besluitvorming is gebaseerd op een spiritueel-seculier  

mensbeeld.  De praktijk laat zien dat mensen in principe meestal bereid zijn om hun eigen wil of belang in 

te schikken voor een hoger of algemeen belang (laag 1: het grote geheel - zingeving).  Er wordt gesprek 

gevoerd waarin mondigheid en capaciteiten tegelijkertijd erkend worden (laag 2, kennisvinding), net als 

het ‘wij’ van de gemeenschap tegelijkertijd met de afzonderlijke ‘ikken’ die haar vormen (laag 3, 

omvorming van het sociale).  Hij wordt mogelijk als mensen bereid zijn om zich informatie eigen te 

maken zodat ze kunnen oordelen en ook bereid zijn om naar zichzelf te kijken (laag 4, moraliteit).  En je 

werkt in de wetenschap dat idealen en ego’s realiter altijd samenwerken, als er plannen gerealiseerd 

worden. (laag 5, wat leeft er onder de waterlijn , vorming van identiteit. Werken met emotioneel-

esthetische kwaliteiten).  
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Bijlage 2  

Mensbeeld -  Wat is een mens? 

Zelfsturing vraagt om zelfkennis en organiseren vraagt om mensenkennis. De sociale structuur waarin 

we ons bevinden heeft iets te maken met onze natuurlijke staat, maar in tegenstelling tot dieren komen 

mensen niet vanzelf tot natuurlijk gedrag. Mensen leven in culturen, die gekenmerkt worden door een 

specifiek mens- en wereldbeeld waaraan het dagelijks leven getoetst wordt en van waaruit geoordeeld 

en gehandeld wordt. Op dit moment leven we in een cultuur met een materialistisch mensbeeld, 

hoewel een natuurlijke spiritualiteit bij steeds meer mensen een belangrijke plaats heeft in hun leven. 

Op de basis- en middelbare school leren we over de wereld – met name de natuurkundelessen zijn hier 

bepalend. Meestal worden die gegeven vanuit een technologisch-materialistisch wereldbeeld – maar 

een materialistisch mensbeeld is volkomen ongeschikt voor het sociale leven. Het voedt weerstand 

tegen het moeizame proces van  ontwikkeling en leren vertrouwen in je medemens.  Voor een 

werkzaam spiritueel mensbeeld is het nodig dat die in enige vorm van wetenschap gegrond is, zodat 

mensen van verschillende spirituele stromingen zich erin kunnen vinden. De theorie in deze paper is 

ontwikkeld vanuit een fenomenologisch-goetheanistisch mensbeeld. Goethe formuleerde vormen van 

natuurkunde, met name kleurenleer, die heel veel duidelijk maakt over de menselijke waarneming, en 

die dus erg relevant is voor het begrijpen van sociale processen. 6 

Mens en dier 

Doorgaans wordt er binnen het darwinistische denken gefocust op specialismen, de ‘takken’ van de 

evolutieboom.  Als je organismen zo bekijkt gaan ze van eenvoudig naar ingewikkeld en is de mens als 

meest ingewikkelde schepsel het verst ontwikkeld. Hierbij nemen we dan gemakshalve aan dat de grote 

hersenpartij een evolutionair voordeel geeft.  Als je echter, via de embryologie, de gezamenlijke stam 

van de evolutieboom (van mens en dier) als uitgangspunt neemt, kom je tot een ander beeld: de 

menselijke embryonale van mens en dier zijn min of meer gelijk, maar de menselijke embryonale 

ontwikkeling is hierbij het grondplan. Het embryo van een kip, vis, koe en mens lijken in het 

beginstadium vrijwel volledig op elkaar. Elke diersoort begint z’n ontwikkeling volgens een algemeen 

menselijk-dierlijk embryonaal grondpatroon dat zich ontvouwt in de tijd.  Elk dier verlaat op enig 

moment dit stramien om een specifiek soort dier te worden. Hoe ‘hoger’ de diersoort, hoe langer de 

embryonale– en foetale ontwikkeling blijft lijken op die van een mens (een chimpansee lijkt tot vlak voor 

de geboorte bijna volledig op een mens). Ook de chimpansee echter verlaat dit op het laatst dit 

embryonale grondplan om ‘chimpansee’ te worden. Een mens verlaat dit grondplan niet: hij blijft het 

trouw. Hij blijft ‘in het midden’ en houdt zich terug van specialisatie.  Louis Bolk noemt dit ‘neotenie’ 

ofwel ‘jong blijven': een stuk ontwikkelingspotentiaal blijft voorhanden tot ná de geboorte. In de grote 

hersenpartij van de mens zou je ons specialisme kunnen zien – maar ook die is niet ‘af’ bij de geboorte 

(hierover straks meer). De embryonale ontwikkeling van een koe versterkt het idee dat de menselijk-

dierlijke embryonale ontwikkeling gebaseerd is op die van de mens: het hartje in een koeien-embryo is 

in eerste instantie geplaatst zoals in een rechtop lopend wezen. Tijdens de embryonale ontwikkeling, op 

 
6 Voor meer hierover, ziel evt. mijn ebook ‘de filosofie van de kleuren’. Een korte vorm vind je op mijn website 
www.eveliennijeboer.nl   

http://www.eveliennijeboer.nl/
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het moment van specialisatie, kantelt dit hartje naar de plaats en ruimtelijke richting die het heeft in een 

wezen dat op vier poten staat.  

Door niet-specialiseren blijf je leren 

De mens houdt zich terug van lichamelijke specialisatie en wordt geboren met wat lijkt op een 

overschot, of surplus aan natuurlijk, embryonaal ontwikkelingspotentiaal. Ook zijn er een aantal 

lichamelijke kenmerken die het gebruik hiervan faciliteren. Doordat we rechtop lopen hebben we een 

longinhoud die ons in staat stelt om te spreken.  Ook onze tanden, monden en stembanden zijn op 

spreken toegerust. Met het rechtop staan zijn de handen vrij voor willekeurige werkzaamheden. Alleen 

al het in rust rechtop staan kun je specifiek menselijk noemen. Een mens doet er verder uitzonderlijk 

lang over om volwassen te worden (een hert kan na een paar uur al lopen) en ook het verschijnsel 

‘menopauze’ komt in de dierwereld niet voor. Mensen bereiken een ongewoon hoge leeftijd vergeleken 

met andere diersoorten.7 

Met de dieren hebben we o.a. gemeen dat we zintuigwaarnemingen hebben en ook gevoelens, 

reactiepatronen en een basaal trial-and-error leervermogen.  Uniek-menselijk zou je kunnen noemen 

o.a. de vermogens van herinneren en plannen, het reflecteren op (en veranderen van) de eigen 

gevoelens en gedachten kortom het kunnen ontwikkelen van zelfbewustzijn, het vermogen tot 

individualiseren (jezelf worden of ‘je eigen soort zijn’) , het vormen van een mens- en wereldbeeld, en 

van culturen vanuit zo'n mens- en wereldbeeld.    

Het verschil tussen mens en dier gaat dus vooral over niet-materiële dingen, al is de weerslag daarvan 

op lichamelijk niveau wel terug te vinden. Het biologische verschil tussen mens en dier ligt vooral in de 

biografie, het ‘tijdlichaam’. Met name echter in de eerste ca. 18 a 21 levensjaren is die sterk verbonden 

met de lichamelijke ontwikkeling. 

Ontwikkelingscycli  en individualisering 

Al bij de oude Grieken en ook in de Koran vind je terug dat opgroeien geschiedt in drie verschillende 

fasen van zeven jaar. De overgangen tussen de eerste drie zevenjaars-perioden worden gekenmerkt 

door het begin van de tandenwisseling en het begin van de puberteit.  Met name de eerste drie 

zevenjaars-perioden hebben elk een eigen biologisch thema. Van 0 tot 7 rijpen de hersenen en 

zenuwstelsel uit. Het kind leert verteren, eten, lopen, spreken en denken - het maakt zich meester van 

z’n bewegingsapparaat. Het zenuwstelsel (inclusief hersencentra e.d.) dat in eerste instantie nog ‘naakt’ 

is en in direct contact met het bloed, wordt in deze periode uitgevormd en afgemaakt op basis van de 

dagelijkse input aan oefening en zintuigindrukken (met name via de spiegelneuronen). Vanaf de 

tandenwisseling, op de basisschool, waar het zelfstandige leren begint, wordt het immuunsysteem 

geïndividualiseerd (de bio-identiteit wordt vormgegeven) – de thymus van waaruit dit gebeurt is in deze 

periode ongeveer vier keer zo groot als bij een volwassene. Vanaf de puberteit vindt weer een stuk 

hersenrijping plaats wat samenhangt met de geslachtsrijping, maar ook met het ontwaken van 

zelfstandig waarnemings- en oordeelsvermogen (dat ook weer moet oefenen, in welks proces de 

volwassen persoonlijkheid vorm krijgt). De epifyse en hypofyse, die een belangrijke rol spelen bij de 

geslachtsrijping, spelen ook een een belangrijke rol in je bewustzijnsprocessen. De ontwikkeling kan 

daarna verdergaan steeds in fasen van zeven (a zes) jaar, maar het patroon manifesteert zich verderop 

 
7 Jos Verhulst, ‘Der Erstgeborene’ 
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in de volwassenheid niet altijd even duidelijk - alleen op eigen inspanning kun je verder ontwikkelen.  Elk 

mensen-individu is een soort op zich die nog niet klaar is met evolueren. Dit gebeurt op eigen kracht en 

je kunt het ook laten. Ook in de eerste drie zevenjaars-perioden is die eigen inspanning bepalend voor 

de ontwikkeling van een kind. Jos Verhulst noemt dit neotenie2: volgens hem is het actief en zelfstandig 

gebruik van het lichaam, het oefenen met de handen, de stembanden etc. essentieel voor het 

ontwikkelen ervan. Bijv. het taalcentrum van Broca, in de hersenen, ontwikkelt zich doordat een kind 

klanken oefent en leert spreken. Ieder sprookje of valpartij, elk genoten concert krijgt z’n beslag in het 

zich ontwikkelende lichaam. Het lichaam wordt erdoor gestemd als een instrument, dat al groeiende de 

aangeboden vormen in zich opneemt. Het algemene grondpatroon is gericht op ‘in het midden’ blijven, 

in het ongespecialiseerde potentieel, waarbij de traagheid van ontwikkelen ervoor zorgt dat je als mens 

de gelegenheid krijgt om jezelf als individu vorm te geven.  

Wel lijkt er een tijdsplanning verbonden aan de ontwikkeling binnen het algemene patroon van 

lichamelijk ontwikkelen en ook voor de ervaringen en zintuigindrukken die daarbij horen. Een oog dat in 

de eerste twee levensweken geen licht krijgt, zal nooit kunnen zien, ook niet als het later geopereerd 

wordt. Zuigelingen die lichamelijk verzorgd maar niet liefdevol aangeraakt worden, kwijnen weg tot de 

dood erop volgt. 

Zeven jaar is ongeveer de tijd die het menselijk lichaam nodig heeft om zich cel voor cel te vernieuwen. 

Dit ritme zorgt er dus voor dat een kind, tijdens het opgroeien, het lichaam optimaal kan 

individualiseren. Dit ontwikkelingspatroon staat echter onder druk: de zevenjaarsperioden zijn tussen 

1900 en 1960 drastisch korter geworden (de gemiddelde leeftijd van de eerste menstruatie ging in deze 

periode van ongeveer 16 jaar naar 12 jaar). Door sommige ontwikkelingspsychologen wordt dit geduid 

als ‘biologische veranderingsdruk’. Op de vrijeschool wordt het onderwijs ingericht op deze 

ontwikkelingsfasen en dit lijkt de kinderen lichamelijk te beïnvloeden: een onderzoek in de jaren ’60 

toonde aan dat de meisjes op een vrijeschool gemiddeld bijna een jaar later beginnen met menstrueren, 

dan meisjes op een andere school in dezelfde stad.  Elke ontwikkelingsronde van zeven (a zes) jaar  

bouwt voort op de fundamenten die in eerdere rondes aangelegd zijn (bron: J.Meulman, 

schoolpsycholoog). In de eerste zevenjaarsperiode leert een kind eten, spreken, lopen en denken. Dit is 

het fundament, waarop de ontwikkeling in de tweede zevenjaarsperiode plaatsvindt namelijk die van 

het ontwikkelen van vaardigheden (van hoofd, hart en handen) en van een gezonde werkhouding. De 

ontwikkeling van het zelfstandig oordeelsvermogen (vanaf de puberteit) komt als derde verdieping te 

staan, op de ontwikkelingen van daarvóór. Met name de laatste worden door de hiervoor genoemde 

versnelling of ‘biologische veranderingsdruk’ onder druk gezet, dit veroorzaakt soms leerproblemen 

(dyslexie etc). Deze wordt mogelijk veroorzaakt door een te vroege intellectuele belasting van kinderen, 

ofwel roofbouw – een tendens die nog steeds niet is gekeerd. Dergelijke handicaps kunnen later in het 

leven in talenten veranderen, maar dat neemt niet weg dat het ‘individualiseren’ ofwel, jezelf worden 

en blijven, daarmee onder druk staat. Het Finse onderwijs laat overigens zien dat het voorkomen van 

roofbouw veel betere onderwijsresultaten oplevert.  

Alles bij elkaar kun je zeggen, dat de biologische aanleg om te individualiseren onder druk staat, maar 

dat het juiste soort onderwijs of omgang met kinderen er een gunstige invloed op heeft. Ook in de 

volwassen omgang blijkt dat hoe wij ons kunnen ontwikkelen als individu, in hoge mate afhangt van hoe 

wij met anderen om kunnen gaan. Het goed inrichten van onze sociale structuren is van direct belang 

voor de menselijke evolutie. Want: individu kun je zijn voor zover je door een ander als zodanig wordt 

waargenomen. 
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Individualiteit  

Elk mens heeft of is een ‘ik’, een geestkiem die klein is maar héél krachtig. Deze bevindt zich áchter het 

denken, voelen en handelen en klinkt daarin door, bij de één sterker dan bij de ander. Als mensen elkaar 

als zodanig herkennen is dat een belangrijke en bijzondere ervaring, zowel voor degene die ziet, als die 

gezien wórdt. Het ‘ik’ ontleent z’n identiteit aan dat wat het niet is. Hoe je opgroeit als kind en wie je 

kunt zijn in je volwassen leven, hangt in hoge mate af van welke mensen je tegenkomt in je leven en of 

zij echt naar jou kijken. Dit is hoe mensen bij elkaar een intrinsieke motivatie wekken. Heraklites zei: 

onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het aansteken van een vuur’. Dit is wat er gebeurt als 

mensen elkaar als zelfverantwoordelijk individu adresseren. Niet alleen in het onderwijs, ook in de 

volwassen ontwikkeling geldt dat je de ander niet kunt vullen als een vat, maar wel z’n vuur kunt 

aansteken met je eigen vuur. 

Weerstand  

Elk mens heeft blinde vlekken en stukken weerstand waar hij last van heeft. Angst en pijn vormen de 

oerlaag evan, maar zij worden afgeschermd door verschillende lagen van afweer die niet op angst lijken. 

Zij beschermen de psyche tegen het het ervaren van die angst en pijn. Dit is een algemeen-menselijk 

gegeven en de lagen van weerstand hebben een vaste architectuur. Ten eerste is daar existentiële pijn – 

elk mens heeft die, diep verstopt. De existentiële angst die we hebben, weeft er doorheen. Wie deze 

pijn komt te ervaren merkt: hij is psychisch en fysiek tegelijk, zoals een heftig liefdesverdriet. Het is te 

vergelijken met de pijn van een heel jong kind die niet krijgt wat hij nodig heeft, en beleeft dat hij dit 

ook ‘niet waard’ is. Hierin vast komen te zitten is afschuwelijk en wordt gediagnosticeerd als ‘klinische 

depressie’. Deze pijn wordt doorgaans vermeden door mechanismen van valse macht en valse hoop – 

de volgende laag van afweer. (bron: ingeborg Bosch). Valse macht uit zich door irritatie, het korte-

metten-maken-met (dingen die een naar gevoel kunnen geven),  het veroordelen en beschuldigen van 

anderen etc. Mensen die hierin vastzitten maken veel ruzie.  Valse hoop daarentegen kenmerkt zich 

door bezweringsrituelen:  ‘Als ik/we maar…. Dan …. (komt alles goed)’. Valse hoop doet mensen tegen 

alle tekenen-aan-de-wand in vasthouden aan een veel te rooskleurige voorstelling van zaken, en blijven 

zich uitputten om die te bereiken, ook al heeft het aldoor niet opgeleverd wat ze hoopten. Zo proberen 

mensen ten koste van zichzelf hun liefde of de wereld te redden. Deze twee lagen van afweer zijn nog 

steeds pijnlijk en worden ook weer afgedicht namelijk door een afweerlaag van gevoelloosheid of 

onverschilligheid, door Bosch ‘ontkenning van behoefte’ genoemd. ‘Het maakt niet uit, ik vind het niet 

zo erg.’ Iemand die daarin zit neemt  bijv. schendingen van zijn grondrechten niet waar. ‘Ik vind het niet 

zo erg dat ik al maanden binnenzit’. ‘Ach, ik heb al zoveel troep in m’n lijf, die vaccins kunnen er ook nog 

wel bij.’ Mensen die in hun weerstand vastzitten zijn moeilijk te bereiken: ze hebben namelijk ook 

weinig contact met zichzelf en hun eigen waarneming. Eigenlijk kun je alleen op eigen kracht beslissen 

dat je eruit wil en werkelijk wilt leven, waarop de strijd met je eigen weerstanden begint.  

Sociale draken  

Ook in het proces zelf kunnen er draken zitten (sociale organismen hebben immers een eigen 

gevoelsleven). De boven- en de onderpool van elk organisme neigen ertoe om ziek te worden. Hoe meer  

ideeën en beeldvorming gaan woekeren, hoe kleiner de kans dat de plannen ooit gerealiseerd zullen 

worden. Dit overschot aan energie dat in de beeldvorming gaat zitten wordt weggehouden bij de 

uitvoering. Omgekeerd: als de uitvoering overheerst wordt er overhaast begonnen aan het uitvoeren 

van slordig samengestelde plannen, zonder te kijken of de plannen wel goed zijn of te kijken wat de 
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gevolgen zullen zijn. Als de uitvoering vervolgens tegen problemen aan loopt worden die vaak zo lang 

mogelijk genegeerd, pas als er schade of slachtoffers zijn gaat men alsnog kijken of het plan wel goed 

was. Een derde, zeer gevaarlijke tendens ontstaat als het sociale midden ‘doodgaat’ of in z’n tegendeel 

verkeert. In het groot leidt dat tot genocides. Deze tendens begint in het klein met de vaste overtuiging 

dat de ander nooit zal of kan veranderen. Deze overtuiging is er één waar je per moment ín of ‘uit’ bent. 

Je moet eruit stappen en dat kan gelukkig ook. Een tendens om teveel met  beeldvorming of blinde 

uitvoering bezig te zijn, kun je in jezelf en in de gemeenschap corrigeren door hier en daar te meerderen 

of minderen.  

Wie wil werken aan andere sociale structuren, zal dus bereid moeten zijn aan zichzelf te werken, naast 

al het werk aan de omgang met anderen. Dat kost tijd en moeite maar de winst is groot: je zult meer 

dan ooit jezelf zijn, door de nieuwe soort geestelijke ontwikkeling die je hiermee door kunt maken, als 

individu, in het sociale.  

 

 


