
    

Dat leren binnen organisaties anders kan; daarvan zijn veel (HR-)managers overtuigd. Dat een 

radicale aanpak nodig is, die doorwerkt in iedere vezel van medewerker en organisatie, is nieuw. 

Leren voor iedereen, continu, vanuit een uitnodigende cultuur (een veilig thuis), geïntegreerd in 

alle dagelijkse werkpraktijken en op basis van persoonlijke en publiek gemaakte groeiambities. 

Dat zijn lessen uit Een cultuur voor iedereen – Hoe creëer je een bewust ontwikkelingsgerichte organisatie 

van Robert Kegan en Lisa Laskow Lahey. 

 
Het ontwikkelen van een Bewust 

Ontwikkelingsgerichte Organisatie 

(BOO) gaat een stap verder dan Agile 

en Lean, waarbij de dagelijkse 

werkpraktijken ook gericht zijn op 

continu groeien, als mens en 

organisatie. En waarbij openheid en 

continue feedback gemeengoed aan 

het worden zijn.  

Wat anders is bij de BOO, is de 

diepte waarmee je aan jezelf werkt, de 

expliciete taak die je hebt om je 

collega’s te helpen groeien en de inzet 

van geavanceerde tools en rituelen. 

Hierdoor worden mens en organisatie 

betere versies van zichzelf. Met 

andere woorden: ontwikkeling 

genereert verandering (en is niet de 

verandering zelf). 

 

 

Kwetsbaarheid voorop 

De aanname is dat we allemaal onze 

‘excellente’ en ‘te ontwikkelen’ 

kanten hebben. En dat het ons als 

mens veel voldoening geeft ons 

innerlijke zelf te kunnen ontwikkelen. 

Om echt te zijn wie we in wezen zijn. 

Geen masker op als je naar je werk 

gaat. Geen ’tweede baan’ op je werk 

erbij om te vervullen wat je allemaal 

niet kunt.  

Nee, gewoon naakt op de bühne staan 

en op het moment dat het aan de orde 

is bijvoorbeeld zeggen: “Jullie zien dat 

ik de controle als voorzitter aan het 

verliezen ben. Mijn neiging is om hard 

te gaan werken en mezelf te 

verdedigen of herhalen. Ik wil echter 

leren om te blijven luisteren en de 

wijsheid van anderen te benutten. Ik 

heb geen idee hoe we nu verder 

moeten, wie wel?” 

Juist je beschermingsmechanismen en 

kernovertuigingen delen die normaliter 

tot jouw ‘destructieve’ gedrag leiden. 

Zoals in dit voorbeeld ‘anderen geen 

ruimte geven, om zo de controle niet te 

verliezen’ en je overtuiging ‘als ik de 

controle verlies, gaat het fout’. Dat 

expliciet vertellen aan anderen – en je 

ego loslaten - leidt tot de transformatie 

daarvan.  

Dat is wat anders dan een Persoonlijk 

Ontwikkel Plan (POP) waarin je jaar in 

jaar uit hetzelfde doel hebt staan, wat je 

maar niet kunt realiseren.  Domweg 

omdat je de onderliggende patronen 

niet aanpakt die jouw ontwikkeling 

tegengaan.   

 

 
De lerende organisatie 2.0 



 Lorem Ipsum  

Elkaar helpen groeien 

Alle ‘leden’ van de organisatie (ze 

spreken binnen een BOO bewust van 

leden in plaats van ‘medewerkers en 

leidinggevenden’) hebben aan elkaar 

de belofte gedaan elkaar te helpen 

groeien. Op een moment dat iemand 

zich kwetsbaar uit, krijg je 

ondersteuning en waardering. In 

relatie tot het vorige voorbeeld zou 

een reactie van een collega kunnen 

zijn: “Mooi dat je dit deelt. We 

houden je scherp en als je zo jezelf 

toch gaat verdedigen of herhalen 

wijzen we je daar op. Zodat je het 

anders kunt doen.”  

Feedback is vooral bedoeld om bij te 

dragen aan de groei van de ander, in 

plaats van om jouw eigen frustraties 

te delen en verzoeken te doen hoe de 

ander aan jou kan bijdragen.  

Het is cruciaal dat je ervan op aan 

kunt dat de thuisbasis veilig is en dat 

je juist beloond wordt om je 

kwetsbaarheid. Er is een oprechte 

cultuur die aanmoedigt dat ‘fouten er 

zijn om van te leren’ en dat dit 

cadeaus zijn voor groei.  
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Innovatieve werkpraktijken 

Om die kwetsbaarheid en het elkaar 

helpen groeien voortdurend te leven, 

zijn er bepaalde routines en middelen. 

Bijvoorbeeld een elektronisch ‘logboek 

voor kwesties’ voor iedereen van het 

bedrijf. Iedere keer wanneer je een 

inconsistentie tegenkomt of er iets fout 

gaat (in het productieproces), meld je 

dit in het logboek, ongeacht of het 

iemand betreft die boven jou staat. De 

afspraak is dat de ander hierop altijd 

reageert. Het doel is samen te kijken 

hoe de bedrijfsvoering en/of de cultuur 

in dat specifieke geval te verbeteren is. 

Doordat het logboek openbaar is, kan 

iedereen er van leren.  

Verder gebruiken leden van een BOO 

vergaderapps waarbij je de spreker, 

voorzitter of deelnemer live feedback 

geeft (duim op, duim naar beneden, met 

een toelichting).  
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Drie succesvolle voorbeelden 

De drie bedrijven die volgens 

Kegan de sterkste omgevingen van 

een BOO zijn, zijn Next Jump, 

Decurion en Bridgewater, resp 

bedrijven in e-commerce, 

entertainment & vastgoed en 

hedgefondsbeleggingen. Alle drie 

Amerikaanse bedrijven met zo’n 

1000 – 1500 leden die enorm 

succesvol zijn in hun branche.  

Het motto van Next Jump is: een 

betere ik + een betere jij = een 

betere wij. Van je beschikbare tijd 

word je geacht 50% te besteden 

aan de ontwikkelingsgerichte 

cultuur en 50% aan het bijdragen 

aan de omzet.  

 

Decurion investeert fors in 

werkplekken waarin mensen 

(veelal met een laag opleidings-

niveau en laag salaris) floreren. Zo 

probeert de manager iedere dag in 

korte gesprekken met elke 

medewerker de dagelijkse 

werkervaring te verbinden met 

hun persoonlijke groei.  

 

Bij Bridgewater benadrukken ze: 

pijn + reflectie = progressie. Ze 

geloven in radicale openheid en 

nemen bijvoorbeeld ieder overleg 

op zodat iedereen in het bedrijf dit 

kan beluisteren. Roddelen en 

informatie achterhouden komen er 

niet (meer) voor.  
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De lerende organisatie 2.0 

Peter Senge, auteur van onder 

andere De vijfde discipline wordt 

alom gewaardeerd als grondlegger 

van de lerende organisatie 1.0. Ik 

denk dat Kegan en Laskow Lahey 

met hun grondige, jarenlange 

research bij organisaties en dit 

boek de grondleggers zijn van de 

lerende organisaties 2.0. Een 

aanrader voor iedere leider die 

inspiratie wil opdoen en 

handvatten kan gebruiken. 

 

 

 

 

Waarom zou je een lerende organisatie willen zijn? 

Omdat mensen tegenwoordig meer gericht zijn op een innerlijk inkomen 

(voldoening en zelfverwezenlijking) dan op uitsluitend een materieel inkomen, 

stelt Kegan. Het is dus een voorwaarde om aan personeel te komen.  

Daarbij is in deze wereld – met al z’n complexiteit, vluchtigheid en 

onzekerheid  – continue verandering en adaptie noodzakelijk. Wil je kunnen 

bijblijven dan dienen organisatie- en mensontwikkeling hand in hand te gaan.  

Hoe pak je dit aan? 

Daarover is Kegan kort en bondig: Begin gewoon, met kleine stappen die 

passen bij de organisatie. En besef dat het lastig is. BOO’s gaan ervan uit dat 

onze zwakheden puur goud zijn als we er maar in graven en dat is niet 

pijnloos.  

Een veilige oefencultuur is essentieel. Kwetsbaarheid is een geschenk van 

waaruit groei kan opbloeien en daarvoor is een compassievolle gemeenschap 

een voorwaarde. 

Ten slotte is het leiderschap cruciaal: dat leiders zelf doen wat ze zeggen. Ze 

moeten het ondersteunen van de groei van mensen onverbrekelijk verbinden 

met het doel van het zakelijke succes. 

Concreet: Start bijvoorbeeld binnen een afdeling waarbij je ieder individu een 

leerplan laat maken (op basis van een wezenlijke analyse naar je ‘immuniteit 

voor verandering’), maak afspraken hoe je elkaar continu begeleidt en werkt 

aan een veilige cultuur. Ontwikkel je eerste app of tool om elkaar feedback te 

geven. Monitor, leer van je ‘fouten’, ontwikkel door en verbreed de aanpak 

binnen de organisatie. En manager: doe zelf volledig mee aan het programma. 

Auteur: Nicole van Ladesteijn 

Zij is procesbegeleider en trainer voor verbindende teams en organisaties en oprichter van 

CommunicatieWijs. Verder geeft zij de leergang Verbindend leiderschap voor leiders en is zij 

executive coach.  
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