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Inleiding 

Het succesvolle competitiemodel heeft zijn werk gedaan en heeft zakelijke en individuele belangen geïntegreerd. Maar de 

wereld is aan het veranderen; de groeiende hoeveelheid kennis, gebeurtenissen en vooral “geheimen” worden voor een ieder 

toegankelijk of zijn dit reeds. Nederland is een kennismaatschappij in wording en vele landen volgen. Niet alleen in het 

Westen, maar overal op de wereld is deze verandering ingezet. Vele zijn onderhand kenniswerkers geworden waarbij de 

manier van denken, handelen en ambitities omtrent zakelijke, maatschappelijke, individuele en collectieve belangen wezenlijk 

aan het veranderen zijn. De huidige situaties zijn complexer geworden, er zijn meer afhankelijkheden tussen personen en 

partijen, waardoor we sterker en tevens kwetsbaarder zijn geworden. Door deze toegenomen complexiteit, wat typerend is 

voor een kennismaatschappij, heeft het competitiemodel geen passend antwoord meer, en daar wringt nou juist de schoen.  

 

Het financiële en economische hoogtepunt van het win-verlies denken zijn wij inmiddels voorbij gestreefd. Om de 

transformatie naar een kennismaatschappij daadwerkelijk succesvol te laten verlopen waarin nieuwe kansen en 

groeipotentieel aanwezig zijn, is er een nieuwe natuurlijke manier van denken en werken nodig. Door onze situatie te zien 

zoals die echt is, niet te ontkennen door te lang vast te houden aan het verleden of te verbloemen om de aandacht af te 

wenden, wordt de weg naar excellentie geopend. Door professioneler samen te werken zijn wij gezamenlijk in staat om deze 

weg te bewandelen en de huidige situatie te ontstijgen. Dit hoort immers bij de natuurlijke evolutie van de mens, die vroeg of 

laat altijd op zoek is naar vooruitgang en vernieuwing.  

 

De bewustwording 

Organisaties zijn continu bezig hun huidige business model te herzien om hun prestaties te verbeteren. Een businessmodel is 

een construct waarin systemen, sectoren, bedrijven, ondernemers, overheden en non-profit organisaties hun bestaansrecht 

valideren door aan te geven welke waarde zij voor hun klanten creëren. Dat varieert van een simpel overzichtelijk model voor 

een zelfstandige ondernemer tot zeer complexe modellen bij grotere organisaties. Deze modellen staan weer op hun beurt 

aan de basis van organisatiestructuren en operationele processen van organisaties. Tezamen vormen ze op hun beurt weer 

verschillende sectoren leidend tot een systeem, dat het functioneren van een maatschappij bepaalt waarin wij als burgers 

leven en werken. 

 

Wat hebben ze allemaal gemeen? In hun oorsprong, de kern, hebben ze allemaal dezelfde deler namelijk het competitiemodel 

gebaseerd op het “win-verlies” denken. Deze kern is voor velen een natuurlijk gegeven dat niet uitgesproken of 

geëxpliciteerd hoeft te worden, en komt dan ook niet als zodanig in het businessmodel voor. Maar het is wel de de kern die 

bepaalt hoe we denken, wat we zeggen en hoe we met elkaar omgaan. Met andere woorden, competitie is het standaard 

werkpatroon. We hoeven dit ook niet te expliciteren, het is immers al zo lang onze gemeenschappelijke taal, die we wel 

degelijk hebben en in onze opvoeding, opleiding en werkomgeving met de paplepel wordt ingegoten. Het competitiemodel ligt 

dus niet alleen ten grondslag van mensen, maar ook binnen organisaties en maatschappijen. 
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Het is deze kern, die vandaag de dag piept en kraakt. Door te lang 

vast te houden aan het bekende competitiemodel met de daaruit de 

voortvloeiende werkpatronen met een overschatting en oversturing 

op efficiëntie, aanbod-gericht werken met een korte-termijn blik en 

onnatuurlijke winstmaximalisatie, zijn we ons zakelijk en persoonlijk 

van binnen aan het uithollen. 

 

De kern die ons veel vooruitgang gebracht heeft levert ons nu steeds 

minder voordelen op, en genereert steeds meer nadelen. De 

verborgen zijde van het bekende denken en handelen wordt zichtbaar 

en voelbaar, en is niet te missen. Weinigen zijn zich ervan bewust dat 

de systemen die we er omheen geconstrueerd hebben structureel aan 

het vertragen zijn, nog minder mensen hebben door dat systemen in een aantal sectoren daadwerkelijk al tot stilstand zijn 

gekomen. De één wat sneller dan de andere, maar tot stilstand zullen ze komen. Het model staat in de huidige 

omstandigheden onder grote spanning. We zullen nog sneller en vaker van zeepbel naar zeepbel gaan. Het is geen tijdelijke 

dip, waarin we met eerdere succesvolle interventies, geduldig wachten en struisvogelpolitiek deze situatie weer recht kunnen 

trekken. 

 

U hoeft ons niet op ons woord te geloven. Wees moedig, eerlijk en oprecht. Kijk zelf om u heen, en observeer zelf de 

ontwikkelingen in uw eigen omgeving, die het gevolg zijn van een overspannen kern. Dit keer is het geen ver-van-mijn-bed 

show, en hoeft u daarvoor niet naar de andere kant van de wereld te kijken en te wijzen:  

 

 Overheden en gemeentes waarbij bureaucratie, onoverzichtelijkheid en stijgende kosten de afstand tot burgers vergroot 

 Gezondheidszorg waarbij zorgverzekeraars, ziekenhuizen en artsen een machtsspel uitvechten ten koste van de patiënt 

 Bedrijven waar bonussen en winstmaximalisatie belangrijker zijn, en specifieke behoeftes van klanten secundair 

geworden zijn of zelf er helemaal niet meer toe doen 

 Consumenten en burgers, die ondanks hun vastgelegde rechten van het kastje naar de muur gestuurd worden 

 Banken die te grote risico’s nemen met oa. hypotheken en levensverzekeringen (woekerpolissen) al dan niet ten behoeve 

van eigen bonussen 

 Projectontwikkelaars die zich primair richten op eenzijdig wonen in plaats van leven in een wijk 

 Woningcoöperaties die door kostenbesparingen oudere woonwijken laten afglijden door onregelmatig onderhoud en 

vernieuwing achterwege laten 

 Werknemers die door ongeschreven regels vooral hun mening voor zich moeten houden, willen ze niet in een vijandige 

werkomgeving terecht komen of vooral mee moeten doen om een kans op carriere te vergroten  

 Betrokkenheid van burgers en werknemers die onderhand een dieptepunt hebben bereikt  

 Vertrouwen tussen mensen is overgeslagen naar wantrouwen al dan niet aangevoerd door zakelijke en politieke leiders 

 Eenzijdige instrumentele benaderingen in onze leef- en werkomgeving hebben de bewegingsvrijheid, creativiteit en 

innovatie van werknemers tot het minimum gereduceerd om (deels) zelf te bepalen wat zij zelf belangrijk vinden. 

Onderwijs, veiligheid, moreel besef, normen en waarden, en zo kunt u onderhand zelf een persoonlijke lijst maken die nog 

verder reikt dan u in eerste instantie beseft. Zakelijk dragen we hier allemaal aan bij en persoonlijk ondervindt u ze. 

 

De oorzaak ligt in het feit dat de kern van het huidige systeem een veel te beperkte basis vormt om deze complexere 

situaties op een adequate manier van zinvolle oplossingen te voorzien. Het bekende competitiemodel is daar niet tegen 

opgewassen, maar het was er ook nooit voor bedoeld. Financiële, economische, maatschappelijke en sociale voorspoed op 

basis van het win-verlies denken had nog geen decennia geleden zijn hoogste punt bereikt. Recent is het door zijn voegen 

gezakt, waardoor we op een glijdende schaal begeven. Het lineaire denken en handelen gaat niet meer op om in een 

opwaartse spiraal te geraken. En teruggaan naar een vereenvoudiging ligt niet in lijn met de natuurlijke evolutie van de 

mens, die altijd op zoek is naar vooruitgang en vernieuwing.  



Kennis-gebaseerd Samenwerken, de onvermijdelijke (r)evolutie 

*) Modellen en methodologieën Kennis-gebaseerd Samenwerken zijn 

intellectueel eigendom van kennisinstituut INSIDEAN. © 2006-2011 

  http://insidean.com/
WordPress/classroom 

Er zal eerder, beter en meer rekening gehouden moeten worden met de belangen en wensen van andere personen en 

partijen om faalrisico’s en schadelijke gevolgen te voorkomen. Doorgaan op de bekende manier biedt geen uitkomst meer. 

Aan elk goed ding komt een einde, dus ook hieraan. Het is nu echt tijd dat de kern niet een zoveelste update, maar een échte 

upgrade, krijgt. Dat wil zeggen, het competitiemodel zal plaats moeten maken voor een nieuw model, dat een bredere manier 

van denken en handelen induceert met een eigen gemeenschappelijke taal omtrent zakelijke en maatschappelijke belangen. 

Een manier van werken en leven passend in een kenniseconomie waarin competitie een onderdeel is, maar niet meer de kern 

vormt. 

 

Toekomstgerichte aanpak 

Dit model is het Kennis-gebaseerde Samenwerkingsmodel (KBC: Knowledge-based Collaboration)* ontwikkeld door 

INSIDEAN, dat structuur en samenhang weergeeft voor samenwerken in een kennismaatschappij6 om ons bewust hierin te  

bekwamen. Het is een mechanisme voor individuen en groepen dat houvast biedt om samenwerken op elk niveau en in elke 

willekeurige groepssamenstelling te verbeteren om als groep zowel snel en zakelijk te kunnen handelen voor excellente 

uitvoer (verhoogde efficiëntie), en als mens creatief en betrokken te zijn om excellente vernieuwing te realiseren (verhoogde 

effectiviteit). Dit biedt de noodzakelijke brede basis die ons in staat stelt om zakelijke, maatschappelijke, individuele en 

collectieve belangen op een structurele manier te integreren om faalrisico’s te reduceren en sociale innovatie te stimuleren 

om tot duurzame prestaties te komen, "het win-win-win denken" (u, de organisatie en de maatschappij). 

 

De complexere werkomgeving en sterkere afhankelijkheden vragen om een holistische manier van denken en handelen (KBC) 

waarin dwarsverbanden doorzien worden en integrale oplossingen tot stand komen gekenmerkt door gedeelde kansen, 

gedeelde voordelen en gedeelde verantwoordelijkheden. Er is zowel zakelijk als maatschappelijk veel meer te besparen, 

bereiken en vooral te beleven (bezieling) door Kennis-gebaseerde Samenwerking om in een opwaartse spiraal te geraken. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


