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Samenvatting Krachtig Bestuur om te Excelleren (deel 1) 

 

Krachtig Bestuur is de synergetische optelsom van Bestuurlijke Macht en Bestuurlijke Moed. Deze begrippen zijn 

complementair en versterken elkaar. Deze krijgen vorm en inhoud vanuit het Kennis-gebaseerd Samenwerken* 

(Knowledge-based Collaboration ofwel KBC), dat structuur en samenhang weergeeft voor samenwerken in een 

kennismaatschappij. Immers, krachtig besturen doet u samen en niet alleen. KBC is een geïntegreerde manier van 

denken en werken (mentaal proces) waarbij er naar Excellentie gestreefd wordt op basis van gedeelde kansen, 

gedeelde verantwoordelijkheden en gedeelde voordelen. Het is een mechanisme voor individuen en groepen 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 (Verticaal Samenwerken), en als mens creatief en betrokken 

te zijn om excellente vernieuwing te realiseren (Horizontaal Samenwerken). KBC stelt ons in staat om sociale 

innovatie te stimuleren en faalrisico’s te reduceren om tot duurzame prestaties te komen, "het win-win-win 

denken" (uzelf, de organisatie en de maatschappij). 

 

 

Inleiding 

 

De huidige economische en sociale veranderingen zoals bezuinigingen, vergrijzing, ontgroening en kleinere woon- en 

leefgemeenschappen zullen forse consequenties hebben voor de bedrijvigheid, de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau, de 

woningmarkt en de aard van financiering. Realistische waarneming en erkenning hiervan dat deze veranderingen ons gaan raken, of 

we nou willen of niet, doet het besef ontstaan dat deze nieuwe vraagstukken, omvangrijk, complex en multidisciplinair van aard zijn. 

Oplossingsrichtingen hebben een sociale, economische en organisatorische dimensie en bieden uitdagingen om dingen anders te doen 

en beter te doen op een meer verantwoorde en duurzame wijze. Een vernieuwing in te zetten voor een kansrijke toekomst. Echter, dit 

vereist wel Krachtig Bestuur van uw kant. 

 

 

Vanuit het Kennis-gebaseerd Samenwerken (KBC) is de opdracht van 

Krachtig Bestuur in de praktijk eenvoudig te omschrijven: het streven 

naar Excellentie met als doel om continu structurele en breed gedragen 

vernieuwingen te realiseren die in pas lopen met de snel veranderende 

omgeving. Dit ontvouwt “verborgen” mogelijkheden die u op voorhand niet 

kunt bedenken of voorstellen, geeft kracht om boven de irrationele angst 

voor onzekerheid uit te komen, en geeft energie om het gevoel te hebben 

dat we iets groters nastreven dan onszelf: tot ‘flow’ komen.  

 

De opbrengst hiervan is meer bereiken, meer beleven (bezieling) en meer 

besparen: win-win-win. Diegenen die dit erkennen en accepteren, kunnen 

zich nu hierin bewust gaan bekwamen om krachtig te besturen met zowel 

bestuurlijke macht als bestuurlijke moed. Zij zullen ver komen, koplopers 

worden én blijven.  

 

Voor diegenen die blijven afwachten en vasthouden aan het bekende, zich 

blijven richten op “veilige” operationele onderwerpen en de nieuwe 

vraagstukken buiten de deur proberen te houden, zullen juist meer angst 

krijgen voor de ongekende onzekerheden (zie context diagram in deel 1), 

die op ons afkomen, en komen in een neerwaartse spiraal met alle 

negatieve gevolgen van dien. 

 

 

Figuur 1: Het bereiken van Excellentie door Krachtig Bestuur. 

http://nl.insidean.com/home/classroom/lokaal-8/
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Nieuwe kansen 

 

De opkomende economieën zijn Europa en ook Nederland zichtbaar en voelbaar aan het verslaan met ons eigen spel van efficiëntie 

waarin wij zelf groot en welvarend zijn geworden. Het snel veranderen van het speelveld en/of de spelregels hebben we in het 

verleden vaak met succes gedaan. Dit is nu niet alleen onmogelijk geworden maar heeft bovendien geen enkel effect op deze 

onstuitbare ontwikkeling. Wat gaat u doen? Gaat u nog steeds voor behoud van deze bekende uitkomst met een korte termijn focus en 

winst voor een zeer beperkte groep? 

 

In plaats van ons als slechte verliezers te gedragen en barrières op te gooien waar we ons achter kunnen verschuilen, of blijven 

verkijken op vanzelfsprekendheden die nu eindig en tevens minder waar blijken te zijn, kunt u ook slim en wijs zijn; u toont 

Bestuurlijke Moed, u verlaat het spel van efficiëntie en u speelt een nieuw spel op een hoger niveau: het spel van Excellentie. 

 

Excellentie vanuit het KBC-denken is het omzetten van toevoegende menselijke waarden in economisch en sociaal welzijn (zie figuur 

1). Door anderen te includeren op basis van gelijkwaardigheid en het daadwerkelijk benutten van hun vaardigheden, kennis en 

talenten om (sociale) innovatie, probleemoplossend vermogen, en creativiteit te stimuleren. Het benutten van de aanwezige 

menselijke vermogens, intellectueel, emotioneel en spiritueel voor maximale innovatiekracht (denken, doen en zijn) maakt uw 

organisatie vitaal en veerkrachtig. Minstens zo belangrijk: het straalt vertrouwen uit. En in het geval van competitie wordt uw bedrijf 

onnavolgbaar door intrinsiek onderscheidend vermogen voor andere concurrenten. 

 

Het bijzondere van dit hogere spelniveau is dat resultaten uit het verleden (het spel van efficiëntie) geen enkele garantie bieden voor 

uw toekomst. Sterker nog, ongeacht uw huidige situatie of deze nou gunstig of ongunstig is en uw organisatie al in een neerwaartse 

spiraal zit of tegemoet gaat, uw toekomst kunt u zelf bepalen door naar excellentie te streven door zowel perspectief als dynamiek toe 

te voegen. Met het spel van excellentie kunnen alle personen en partijen meedoen om in een opwaartse spiraal te geraken. Dit biedt 

iedereen nieuwe kansen, perspectieven en groeimogelijkheden. Dit is goed nieuws voor bestuur en overheid, bedrijven en burgers, 

zeker in een tijd waarin we allemaal meer met minder moeten doen. En waar desondanks alle bezuinigingsoperaties de tekorten 

blijvend lijken toe te nemen. Streven naar Excellentie sluit naadloos aan bij de aanbevelingen van het recente WRR rapport 

“Vertrouwen in Burgers”.  

 

 

 

De uitdaging  

 

De uitdaging voor Krachtig Bestuur in de praktijk zal in de komende tijd voornamelijk het tonen van Bestuurlijke Moed zijn om een 

productieve horizontale samenwerking tussen (on)bekende personen en partijen te realiseren. Horizontaal samenwerken kent een 

aantal uitdagingen die u onherroepelijk in de praktijk zult tegenkomen. Door deze niet te mijden of te ontkennen, maar op de juiste 

manier te adresseren toont u Bestuurlijke Moed. 

 

Uitdaging 1: Collectieve bewustwording 

Het besef ontwikkelen dat integrale vraagstukken op een andere manier opgelost moeten worden dan tot nog toe gedaan wordt. Met 

onze huidige lineaire en enkelvoudige benaderingen richten we ons vooral op afzonderlijke begrippen en deelgebieden waardoor de 

samenhang vervaagt (zie deel 1). Dit houdt ons nu onbedoeld vast in een vicieuze cirkel. De enige manier om hieruit te komen is over 

te stappen naar een geïntegreerde manier van denken en werken (KBC) waarin begrippen onderscheidend zijn, maar niet gescheiden 

kunnen worden. Dit biedt de noodzakelijke bredere basis om voor integrale vraagstukken zinvolle en gewenste oplossingen te 

ontwikkelen. Aangezien we in een netwerk/kennismaatschappij werken en leven is een integrale benadering bijna in elke situatie een 

vereiste geworden. Of het nu gaat om uitdagingen in de operationele sfeer op de werkvloer of maatschappelijke en zakelijk 

vraagstukken in de samenleving, de verwevenheid is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inhoudelijke deskundigheid blijft belangrijk 

maar kan niet in afzondering bestaan. Ook al werkt het betrekken van anderen vertragend en lijkt dit overbodig of niet wenselijk, u 

dient er rekening mee te houden dat dezelfde informatie verschillende betekenissen heeft bij andere betrokkenen en vertaalslagen 

nodig zijn. 

 

Uitdaging 2:  Eén Gedeelde Taak 

Hoe gaat u het waarde-denken en waarde-creatie erkennen en waarderen op een passende manier? Ondanks dat hier verschillende 

vormen en mogelijkheden voor bestaan, kunnen we dat terugbrengen naar één gedeelde taak die we allen hebben, begrijpen en 

kunnen uitvoeren ongeacht onze positie, rol en status: Waarde met Waarde belonen. De eenvoud van deze taak biedt veel 

mogelijkheden en aanknopingspunten om met elkaar nieuwe wegen te gaan bewandelen op een stimulerende manier. Als we weten 

dat onze inspanningen, moed en doorzettingsvermogen beloond gaan worden met waarde die er voor de betrokkenen echt toe doet en 

een hoger doel dient, dan ontstaat het besef dat stilstand geen optie meer is. Dit is essentieel voor de verdere vervolgstappen. 

 

Uitdaging 3: Gedeelde Kansen 

Hoe gaat u met elkaar zoeken naar bestaande en vooral onbekende mogelijkheden? Het vraagt moed om deze reis van verkenning te 

ondernemen door openheid, gelijkwaardigheid, oprechte interesse en nieuwsgierigheid naar elkaar. Dit om een beter beeld van het 

geheel te krijgen: vanuit verschillende perspectieven uw eigen referentiekader te verbreden. Het onvoldoende benutten van de 

aanwezige menselijke vermogens door op voorhand uitsluiten van personen en partijen komt neer op inleveren van innovatiekracht 

waardoor vooral het bekende in stand wordt gehouden. Daarnaast worden passende informatie en gelijkgestemden binnengehaald, die 

dat beeld bevestigen en het gevoel geeft van “goed” bezig te zijn, terwijl “buiten” andere werkelijkheden heersen. Door 

dialoogvoering, kennisdeling en collectief leren ontstaan er nieuwe mogelijkheden en vindt er visieontwikkeling met draagvlakvorming 

In het spel van efficiëntie is een gelijkspel het maximaal haalbare. 

In het spel van excellentie gaat u samen voor de overwinning. 
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plaats. In de praktijk zal de nadruk liggen op het definiëren van een vraagstuk om tot een integraal beeld met een gezamenlijke 

oplossing te komen. Het expliciteren van doelstellingen en belangen is hier essentieel. Hoe dit proces zorgvuldig te leiden om tot 

gedeelde kansen met een betere afstemming van vraag en aanbod met minder versnippering en meer integratie te komen? Deze 

verkenning is wezenlijk en onvermijdelijk om grensoverschrijdend denken en handelen te stimuleren en niet van te voren belemmerd 

worden. Het komt vaak voor dat b.v. juridische, financiële, culturele etc. barrières vroeg opgeworpen worden zonder echte verkenning. 

 

Uitdaging 4: Gedeelde Verantwoordelijkheid 

Hoe met elkaar eruit te komen als de nieuwe mogelijkheden uw eigen belang overstijgen en u rekening hebt te houden met anderen? 

Het ondernemen van een vernieuwingsreis met onbekende bestemming vraagt om gezamenlijke verantwoordelijkheid en 

bereidwilligheid om het tot een goed einde te brengen. Daarom is er een collectieve ambitie nodig, die als kompas fungeert voor alle 

betrokkenen, zeker in zwaardere tijden waar het eigen belang dreigt te overheersen. Het houdt in dat u mede-probleemeigenaar 

wordt, niet alleen voor uw eigen deelgebied, maar ook voor het gehele traject en de gezamenlijke implementatie ervan. Deze instelling 

maakt ons alert, risicobewust en handelingsbereid om vooruit te denken en in te grijpen. Het gebrek hieraan verhindert de omzetting 

van beleid naar praktijk. Zeker als het om onverwachte of bijzondere situaties gaat waar reactief vermogen nodig is om de gevolgen 

beheersbaar te houden. Hiermee groeit het onderlinge vertrouwen en moreel besef, en blijft de integriteit onaangetast. In de praktijk 

betekent dit elkaar aanspreken en toelaten om aangesproken te worden om het gewenste en nodige resultaat te bereiken. Voor zowel 

uitvoerenden als bestuurders/leidinggevenden is dit niet altijd even makkelijk en vooral onwennig. Het vraagt moed om in vernieuwing 

alle betrokkenen mede-probleemeigenaar te laten zijn op basis van gelijkwaardigheid en niet op basis van hiërarchie. 

 

Uitdaging 5: Gedeelde Voordelen 

Wat gaat de vernieuwing mogelijk opleveren en hoe deze op een transparante en gelijkwaardige manier te verdelen? Het gaat niet 

alleen om het eigen gewin maar om gezamenlijke voordelen. Immers, het is maar de vraag of dit daadwerkelijk te realiseren was 

geweest door anderen uit te sluiten. Het betekent niet dat iedereen hetzelfde hoeft te krijgen of wenst, maar dat er voor alle 

betrokkenen een passende “win” is. Het belonen van waarde met waarde komt ook hier sterk naar voren. Dit kan variëren van 

erkenning, financieel gewin, mede-auteurschap, toegang tot andere kanalen, kwaliteitskeurmerken, promotie, naamsbekendheid, 

welbevinden, kwaliteit van leven, etc.. Het vraagt moed om dit openlijk en vroegtijdig met alle betrokkenen te bespreken en te willen 

delen. U voorkomt hiermee teleurstellingen, misverstanden en weerstand die juist meer onnodige risico’s gaan opleveren omdat de 

gedeelde voordelen meer een vanzelfsprekendheid zijn in het waarde-denken. 

 

Stelregels  

 

Bestuurlijke Moed begint bij uzelf en is vaak lastig in de praktijk. Daarom helpen de volgende zeven stelregels: 

 

 Waarde met waarde belonen (Asha Nagesser): Een buitengewone krachtige manier om mensen van binnenuit te bewegen in 

hun denken, doen en zijn. 

 Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen. Stel uzelf de juiste vragen en ga dan hiernaar handelen.  

 U bent mens, gebruik uw intellectueel, emotioneel en spiritueel vermogen (Aniel Rambaran). U ziet, hoort, voelt, weet en 

kunt meer. Door alles te rationaliseren ontneemt u de verwondering, nieuwsgierigheid en passie niet alleen van uzelf, maar 

ook van anderen. Dit zijn immers de drijfveren van innovatie. 

 Eenheid in verscheidenheid: vernieuwingskracht bevindt zich in alle lagen. Door de bril van zelfgenoegzaamheid, 

zelfingenomenheid en achteloosheid af te zetten wordt dit echter pas zichtbaar.   

 Accepteer wat je niet kunt veranderen. Verander wat je niet kunt accepteren (onbekend).  

 Be the change you want to see (Mahatma Gandhi)  

 Open your arms for change, but don’t let go of your values (Dalai Lama) 

 

 

MasterClass Krachtig Bestuur 

 

Samenwerken lijkt logisch en vanzelfsprekend, maar gebeurt zeker niet vanzelf. Verkijk u hier niet op, maar verdiep u hierin om dit op 

de juiste wijze aan te leren en toe te passen. Het vraagt om een integrale denk- en handelswijze met blijvende actieve inzet, openheid, 

creativiteit en waardering om tot gewenste uitkomsten en vernieuwing te komen. Daarom starten wij 2 nieuwe programma’s, 

ClassRoom Krachtig Samenwerken en de MasterClass Krachtig Bestuur. 

 

De ClassRoom, bestemd voor groep-, product- en projectleiders en -leden, kent een praktische benadering en een doorvertaling naar 

implementatie. U maakt kennis met 3 domeinen die de basis vormen voor het inrichten en productief houden van een samenwerking. 

Hierin worden het proces, gedragingen en vaardigheden op een interactieve wijze inzichtelijk gemaakt met als doel om de 

samenwerking, creativiteit en probleemoplossend vermogen in elke willekeurige groepssamenstelling te verbeteren.  

De MasterClass, bestemd voor bestuurders, leidinggevenden en samenwerkingsverbanden, kent een pragmatische en conceptmatige 

benadering op metaniveau. U maakt kennis met 9 unieke bouwstenen, die onderscheidend zijn maar niet gescheiden kunnen worden. 

Deze vormen de blauwdruk waarmee u met elkaar een samenwerkingsverband inricht, opstart en productief houdt met als doel om 

voor elk willekeurig (integraal) vraagstuk zinvolle oplossingsrichtingen en vernieuwing te realiseren. 

 

Meer informatie over de programma’s en aanmeldingen kunt u terecht op onze website. U kunt ons contacteren via 

classroom@insidean.com als u wilt reageren op dit artikel of de voorpublicatie voor het volgende wilt ontvangen.  

 

mailto:classroom@insidean.comR
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