
Met de GR-community bijdragen aan duurzame ouderenzorg!?



Bewegen naar nieuwe ordes van organiseren 



Wat zijn de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling?



Veranderingen mislukken vaak
omdat we vraagstukken
verkeerd typeren

Tamme, kenbare problemen

• Management: voorzien in een bekend 
proces voor een eerder ervaren probleem

Complexe problemen

• Leiderschap: voorzien in een innovatieve 
respons voor een nieuw probleem 

Kritieke problemen of crisissituaties 

• Bevelvoering



Veel (regionale) innovaties hebben te maken met 
de moeilijke kenmerken van complexe problemen

Betrokkenheid van veel 
actoren met 

conflicterende waarden 
en doelen 

Problemen die regelmatig 
van gedaante veranderen 

onder invloed van 
interventies en autonome 

dynamiek 

Problemen die het 
symptoom zijn van 

andere problemen op een 
andere plek of 
schaalniveau

Oplossingen van vandaag 
die leiden tot het 

probleem van morgen

Het is nooit klaar en kan 
altijd beter



Voor complexe problemen werkt 
meer van hetzelfde niet langer 

• Lineaire stappenplannen

• Integraal bestuur of management

• Centrale beleidsprojecten

• Beheren en beheersen 



Derde orde 
veranderen
• Loslaten oude manieren van organiseren en

veranderen

• Get the system in the room om samen betekenis te
geven aan een nieuwe manier van organiseren en
veranderen
• Samenhangende benadering
• Interactie

• Transitiekunde en proceskunde



Een wenkend perspectief?



De praktijk is 
weerbarstig



De mensen die voortschrijdend 
inzicht activeren zetten stappen 

•De juiste mensen zitten aan tafel 

•Zij gaan er vanuit dat ze een gezamenlijk probleem hebben

•De verschillende belangen, inzichten en opvattingen worden 
gerespecteerd

•Mensen durven hun zorgen en vragen te delen en daar wordt 
integer mee omgegaan (kleur bekennen)

•Mensen durven hun nieuwe ideeën te uiten en het proces van 
gedachtevorming staat centraal 

•Het adaptief vermogen van mensen wordt aangesproken

•Overgaan tot handelen (small wins)

Betekenisvolle 
interactie 

•Wat heb ik verkeerd gedaan dat die ander zo raar doet? 

•Waar ben ik bang voor en waarom?Zelfreflectie 



Met de GR community 
bijdragen aan duurzame 
ouderenzorg!?

Zitten we in de juiste 
orde van 
veranderen?

Ruimte en condities 
voor interactie en 
(zelf)reflectie 
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