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1.  Inleiding: triple helix-netwerken ontwikkelen tot 
lerende ecosystemen 

 
Van de zorg tot het openbaar vervoer, van het openbaar bestuur tot 
onderwijs; op steeds meer economische en maatschappelijke terreinen 
ontstaan de laatste twintig jaar samenwerkingsverbanden tussen 
overheden, bedrijven en kennisinstellingen (de zogenoemde triple of 
multiple helix). Zo ontstaan er allerlei ‘ecosystemen’: netwerken 
waarbinnen uiteenlopende stakeholders actief zijn.  
 
In toenemende mate bepaalt de kwaliteit van de samenwerking binnen 
deze netwerken en verbanden hun slag- en innovatiekracht en daarmee 
hun economische en maatschappelijke succes. Het realiseren van 
hoogwaardige samenwerking binnen een afzonderlijke organisatie is vaak 
al een ‘topprestatie’. Hoe bereik je zo’n niveau en houd je het vast met 
een nóg complexer en dynamischer triple helix-gezelschap? 
 
Meest bekend in Noord-Brabant is de succesvolle triple helix-
samenwerking in de Brainport-regio die vanaf de jaren negentig is 
gegroeid. Inmiddels organiseren ook andere regio's triple helix-
samenwerkingen. Tegelijkertijd lijken veel andere 
samenwerkingsverbanden onder hun kunnen te presteren. Hoe kan dat? En 
hoe kunnen we de bestaande samenwerkingsverbanden en netwerken, 
bijvoorbeeld binnen de Brabantse triple helix naar een hoger plan tillen in 
de vorm van zichzelf ontwikkelende, lerende ecosystemen1?  
 
Met deze vragen ging bureau The Social Innovators sinds 2012 aan de slag. 
BrabantKennis bood vanaf begin 2014 een platform waarop de tussentijdse resultaten 
met partners werden besproken. In deze rapportage doen we verslag van het 
onderzoek naar lerende ecosystemen in Noord-Brabant. Wat vormde de aanleiding? 
Hoe verliep het onderzoek? En: wat zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen? 
 
De eerste stap in het onderzoek bestond uit het voeren van gesprekken met een reeks 
bestuurders die opereren in Brabantse ecosystemen. Ook werd gesproken met andere 
professionals die deskundig zijn op deelterreinen die te maken hebben met het 
functioneren van deze samenwerkingsverbanden of van de afzonderlijke partners 
daarbinnen: overheden, ondernemingen en kennisinstellingen. Het idee was om via 
deze co-creatie te komen tot een visie op het functioneren van triple helix-
samenwerkingsverbanden. Ook wilden we onderzoeken wat er voor nodig is om deze 
samenwerkingsverbanden te laten doorgroeien naar het volwassen niveau van lerende 
ecosystemen. Co-creatie betekende hier ook dat de rapporteur/gespreksvoerder niet 



 8 

neutraal in het gesprek verscheen, maar dat ook zijn visie op de materie werd 
ingebracht als onderdeel van de dialoog.  
Gaandeweg de gesprekken ontstond zo een framework voor de ontwikkeling van 
lerende ecosystemen, met daarin als scharnierbegrippen het Archetypen-model (zie 
pagina 32) en de slogan ‘van Ego naar Eco’. 
 
Leeswijzer 
In deze rapportage vindt u een samenvatting van de uitkomsten uit de gesprekken, 
met daarin: 
• beelden omtrent aannames en redeneringen over het functioneren van 

ecosystemen;  
• inzichten omtrent nut, noodzaak en urgentie van het ‘upgraden’ daarvan en  
• de bekendheid en toepasbaarheid van sociaal-innovatieve ontwikkelinstrumenten 

en –concepten en de ingewikkeldheden die zich waarschijnlijk bij implementatie 
zullen voordoen.  

 
Voor een adequaat begrip van de resultaten uit de gesprekken lichten we in 
hoofdstuk 2 een reeks uitgangspunten toe rond ecosystemen (2.1), leren en 
ontwikkelprocessen (2.2), en archetypen en het proces ‘van Ego-naar-Eco’ (2.3). Het 
daarin gepresenteerde framework voor ‘Ego2Eco-ontwikkeling’ kent nog een tamelijk 
losse samenhang en vraagt beslist om een verdere doorontwikkeling. De betreffende 
psycho- en sociodynamische ontwikkelthema’s en antropotechnologieën die er aan 
zijn gerelateerd, zijn in diverse gevoerde gesprekken aan de orde gekomen. Daarbij 
werd er van uitgegaan dat het tot op zekere hoogte om common knowledge gaat. Dat 
bleek vervolgens een tamelijk naïeve aanname te zijn. Eén van de gesprekspartners 
merkte in dat opzicht op dat het er sterk op lijkt dat dit type kennis is gekomen in een 
uithoek van het hedendaagse denken over organisaties en transformaties.  
 
Dat enkele van deze thema’s zo uitgebreid in het tweede hoofdstuk aan de orde 
komen, moet vooral gezien worden als een poging om ze uit een verlaten archief 
tevoorschijn te halen en ze na opfrissing, via de coulissen weer op het toneel te zetten 
en volop in het spel te betrekken. De vraag waarom ze in het verleden van het toneel 
zijn verdwenen, wordt in dit document niet onderzocht, maar is beslist relevant; in het 
motief om ze te laten verdwijnen ligt mogelijk ook één, zo niet dé reden besloten 
waarom lerende ecosystemen – en dus ook de beweging ‘van Ego naar Eco’ – zo lastig 
te realiseren zijn.  
 
Aan het einde van dit hoofdstuk wordt de focus omgebogen naar het gegeven dat de 
noodzakelijke ontwikkeling van ecosystemen, mede vanwege de interne stand van de 
kennis en competenties, niet zonder facilitatie en kennisontwikkeling zal slagen. Ter 
vergroting van de capaciteit aan ecosysteemcompetenties, worden daarom externe 
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leeractiviteiten aanbevolen in de vorm van Communities of Practice, labs en/of een 
Triple Helix Academy (2.4). 
 
In hoofdstuk 3 volgen dan de feitelijke bevindingen uit de gesprekken. Deze zijn 
gerubriceerd in een zestal ‘ontdekkingen’.  
 
In hoofdstuk 4 volgen enkele conclusies en aanbevelingen.  
 
In twee bijlagen worden diverse referentiemodellen toegelicht die weer ten grondslag 
liggen aan de in de gesprekken gebruikte concepten voor leer- en ontwikkelprocessen, 
voor het Archetypen-model en het van-Ego-naar-Eco proces.  
 
De uitgebreide reeks voetnoten geven ruimte aan dingen die per se gezegd wilden zijn, 
maar gewoonweg niet in de hoofdtekst pasten. 
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2.  Een conceptuele context voor lerende ecosystemen 
 

2.1 Triple helix: ecosystemen, governance en innoveren 
 
De Spaanse socioloog Manuel Castells sprak twintig jaar geleden al over een 
opkomende Network Society: een maatschappij die wordt gedomineerd door de nieuwe 
mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie. Vooral de aan internet 
gerelateerde technologie zou volgens hem een steeds grotere rol gaan spelen. Op het 
moment dat Castells zijn voorspelling deed, zouden Facebook, LinkedIn en Twitter nog 
meer dan tien jaar op zich laten wachten. Toch was toen volgens Castells al wel 
duidelijk dat iedereen met iedereen en anytime zou kunnen gaan communiceren en 
samenwerken2.  
 
Tijdperk van ecosystemen 
Inmiddels is netwerken volgens het WRR-rapport ‘De Lerende Economie’ (2013) een 
wezenskenmerk geworden van de hedendaagse economie en (open) 
innovatieprocessen:  
 

“Innovatie wordt steeds meer een continu proces. Door de verkorting 
van ….. worden coöperatieve vormen van kennisproductie steeds 
belangrijker. …. Innovatie vindt steeds meer in netwerken plaats: interne 
verbindingen binnen bedrijven worden vervangen door externe. 
Innovatie wordt zo steeds meer de resultante van samenspel (p.211). 
Het toenemende netwerkkarakter van innovaties maakt dat sommigen 
liever spreken over het nieuwe tijdperk van systeeminnovaties (p. 213).”  

 
Van machine naar organisme 
Niet alleen bij (open) innovatie is netwerken een dominant patroon geworden; steeds 
meer economische en maatschappelijke deelgebieden – zoals de zorg, 
volkshuisvesting, openbaar vervoer, openbaar bestuur, ruimtelijke ordening en 
onderwijs – kunnen niet meer adequaat worden begrepen of bestierd op het niveau van 
afzonderlijke organisaties. In veel gevallen is de samenwerking ook niet meer bilateraal 
publiek-privaat, maar triple helix van aard: overheden, ondernemingen en 
kennisinstellingen werken steeds nauwer samen. Deze netwerken zijn geen top-down 
aangestuurde machines, maar eerder eigenstandig levende organismen, temeer daar 
de gebruikers ervan (bewoners, studenten, patiënten, cliënten) in toenemende mate 
‘bottom-up’ met de professionals samen participeren in het bestuur van een netwerk. 
Het externe gedrag en de inwendige interacties zijn veel meer dan de optelsom van de 
gedragingen van de afzonderlijke deelnemers. Dat maakt de voorspelbaarheid van het 
gedrag ook anders dan dat van machines.  
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Veel (besturende) professionals besteden een belangrijk deel van hun tijd niet meer 
aan interne organisatieprocessen; hun agenda wordt vooral bepaald door extern 
overleg in veelsoortige overlegverbanden. 
 
Netwerken zijn zo in de afgelopen decennia uitgegroeid tot levende ecosystemen. 
Daarmee rijst onvermijdelijk het beeld op dat we terecht komen in een Tijdperk van 
Ecosystemen3.  
Veel ecosystemen torsen een ambitieuze opdracht met zich mee in termen van krappe 
financiële budgeten, scherpe deadlines en/of belangwekkende politiek-
maatschappelijke doelstellingen. Vaak leidt deze druk ertoe : 
• dat zij tijdens hun bestaan gemakkelijk verzanden in de waan van de dag, als 

gevolg waarvan men het over- en doorzicht verliest en vervolgens niet meer 
uitkomt boven een tamelijk matig, soms survival-achtig niveau van presteren;  

• dat de onderlinge samenhang vaak fragiel/instabiel wordt. Waardoor de 
ecosystemen gemakkelijk in zwaar weer of zelfs in een diepe crisis terecht komen – 
of waardoor zelfs het voortbestaan van het hele systeem kan worden bedreigd.  

 
Voldoende technische competenties en toch vastlopen 
Op zich hebben de meeste samenwerkingsverbanden volop technische professionele, 
operationele en bestuurlijke kracht en intelligence in huis. Met de juridische, 
financieel-economische of bedrijfs-/bestuurskundige competenties van de spelers is 
meestal weinig mis, en ook de projectplannen en blauwdrukken zijn doorgaans 
technisch goed op orde. Het systeem lijkt, kortom, in principe over (meer dan) 
voldoende professioneel/bestuurlijk potentieel te beschikken om goed te kunnen 
presteren. 
 
Toch leidt dit niet automatisch tot daadwerkelijk functioneren op topniveau. De 
complexiteit en dynamiek4 in een samenwerkingsverband kunnen namelijk 
gemakkelijk de veerkracht van het sociale weefsel overvragen. In combinatie met een 
snel weglekken van het onderlinge vertrouwen ontstaat er dan gemakkelijk 
underperformance. Met als gevolg dat een samenwerkingssysteem intern getroubleerd 
raakt; elke deelnemer gaat daarbij op zoek naar oorzaken en schuldigen buiten 
zichzelf: “niet ik, maar jullie zijn de oorzaak van het mislukken.” Waarbij binnen een 
ecosysteeem ‘ik’ en ‘de ander’ niet alleen personen, functionarissen, maar ook 
organisaties zijn. Gaandeweg ‘vechten’ de samenwerkingspartners meer met elkaar 
dan met de uitdagende vraagstukken waarvoor het samenwerkingsverband is 
opgericht. Vaak resulterend in bevroren conflicten of patstellingen die soms jarenlang 
het gemoed en de agenda van netwerken beheersen, zonder dat men in staat is om 
gezamenlijk het vastgelopen proces open te breken. De vraag is nu welke succes- en 
faalfactoren het verschil tussen een ondermaats of succesvol presteren bepalen, c.q. 
hoe een doorgroei naar hogere prestatieniveaus kan worden bewerkstelligd?  
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Loskomen van oude patronen 
De casus Brainport Regio Eindhoven (zie kader) maakt duidelijk dat de benodigde 
hoogwaardige samenwerking binnen een triple helix niet spontaan ontstaat. Er is een 
historische gegroeide mix nodig van bestuurlijke moed, ideologische bevlogenheid, 
specifieke kennis én een behoorlijke sense of urgency om los te breken uit oude 
bestuurlijke denk- en gedragspatronen en om nieuwe perspectieven voor een regio 
naar de toekomst open te leggen. Het in deze regio bereikte niveau van collectieve 
triple helix-vermogens wordt wel toegeschreven aan de combinatie van talent, inzet en 
moed van enkele visionaire leidinggevenden: het zouden dan een paar bestuurders zijn 
geweest van de gemeente Eindhoven, de Technische Universiteit Eindhoven, de 
regionale ontwikkelingsmaatschappij en grote ondernemingen die de veelgeroemde 
regionale triple helix hebben gevormd, waardoor een gemeenschappelijke aanpak van 
de regionale problematiek mogelijk werd.  
 
 
Brainport in Zuidoost-Brabant 
De successen van de Zuidoost-Brabantse Brainport-regio worden voor een belangrijk deel 
toegeschreven aan een hoogwaardige samenwerking die ontstaan is binnen de regionale triple 
helix-constellatie. De in de loop van de afgelopen vijftien jaar gerealiseerde kwaliteit van de 
onderlinge samenwerkingsrelaties tussen bestuurders, beleidsmakers, kenniswerkers en 
ondernemers blijkt een noodzakelijke voorwaarde te zijn geworden voor het op een hoog niveau 
en over een langere tijd (duurzaam) aanwenden van de beschikbare technische, financiële, 
organisatorische en menselijke bronnen in de regio.  
De grote impact van de psychosociale aspecten van samenwerking is daarbij een interessant 
gegeven (zaken als onderling (zelf)vertrouwen, reflecteren, en elkaar voldoende kennen en 
kunnen aanspreken, worden daarbij vaak vermeld). Brainport heeft verder namelijk toch vooral 
een imago van technologische innovatie, en wordt beheerst door begrippen als hightech en 
nanotech, research en ontwikkeling, laboratoria, business modellen, concurrentie, 
maakindustrie, ICT en ingenieurs. Het één (psycho- en sociotechniek) kan onder bepaalde 
omstandigheden kennelijk dus prima met het ander (‘harde’ technieken) samengaan.  
 

 
Toch heeft het ook in het Eindhovense geval nog de nodige tijd gekost om voldoende 
los te komen van oude, meer op het eigenbelang gerichte patronen en om gaandeweg 
een nieuwe, meer collaboratieve praktijk tot stand te brengen. Ook al waren an sich de 
chemische stoffen voor een gunstig triple helix reactieproces op enig moment wel 
voorhanden, dan nog was een bepaald versnellend en/of katalyserend proces nodig 
om het mengsel daadwerkelijk tot reageren te krijgen. 
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Leren en ontwikkelen 
In de context van triple helix-samenwerking worden psychosociale competenties nog 
vooral nog gezien als een randvoorwaarde en niet als één van de noodzakelijke 
kerntechnologieën waarover het netwerk moet beschikken. Daarbij wordt dan kennelijk 
ook nog niet onderkend dat de kwaliteit van samenwerking tussen de spelers in het 
netwerk in een oorzakelijke relatie staat tot de kwaliteit van hun prestaties, en dat een 
topprestatie niet zonder voortdurend oefenen tot stand kan komen. Op een hoog 
niveau van presteren zijn de softe competenties geen slimme randvoorwaarde meer (in 
de betekenis van nice to have), maar een noodzakelijke voorwaarde – een need to 
have. En men moet er dus ook niet eenmalig, maar voortdurend aandacht aan blijven 
besteden. 
 
 
De Brabantse mentaliteit: oorzaak of katalysator?  
De samenhang tussen succesvolle ecosystemen en de veelgeroemde Brabantse mentaliteit: vaak 
worden ze in één adem genoemd. Maar, wat wordt dan specifiek bedoeld met ‘Brabants’?  
We kunnen bijvoorbeeld de sociaal-culturele basis voor de triple helix in de Eindhovense regio 
als historische casus nemen. Vanaf het begin van de vorige eeuw ging de opkomst van het 
Philips-concern gepaard met de import van veel professionals uit andere regio’s, zoals 
ingenieurs uit Delft en fabrieksarbeiders uit Drenthe en Vlaanderen.  
Uit de succesvolle integratie van de autochtone Zuidoost-Brabantse bevolking met deze eerste 
en latere lichtingen ‘allochtonen’ is de vruchtbare bodem ontstaan waarop de 
samenwerkingsmentaliteit binnen de Brainport Triple Helix aan het begin van de 21e eeuw kon 
ontkiemen. De ‘Brabantse’ factor is daardoor niet meer zo eenduidig.  
Dat neemt niet weg dat de houding van gastvrijheid en gelijkwaardigheid, die kenmerkend is 
voor veel Brabanders, ongetwijfeld een belangrijke rol heeft gespeeld bij het op stoom komen 
van de veelkleurige Philips-gemeenschap.  
 

 
De vraag is vervolgens of het tempo van aanwas en de spontane overdracht van 
ecosysteem-competenties naar de verschillende stakeholders in een netwerk 
voldoende is om de snelle groei aan (open) innovatieprocessen te kunnen bijbenen, of 
deze zelfs te kunnen aanjagen? Daarbij is het binnen een lerende organisatie al zo dat 
álle professionele spelers op de diverse niveaus, en niet alleen de 
top/leidinggevenden, dienen te beschikken over een goed ontwikkeld vermogen om 
succesvol binnen een complexe omgeving te kunnen opereren. Binnen een ecosysteem 
zal dat alleen maar nóg sterker aan de orde zijn. Waarbij het overigens om méér gaat 
dan het simpelweg leren kopiëren van het gedrag van de ‘grote voorgangers’.  
De vraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt (onder meer in paragraaf 2.2) luidt 
daarom: over welke manier van leren en ontwikkelen hebben we het eigenlijk5? 
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Governance, sterke knieën en sociale innovatie 
In het licht van het hoofdthema van deze notitie - hoe kunnen ecosystemen beter 
functioneren? – is een belangrijke gerelateerde vraag die naar een optimale 
democratische governance of besturing van ecosystemen en het omgaan met 
onderlinge machtsverschillen daarbinnen.  
 
Rijnlandse multiple stakeholder governance 
Sinds een aantal jaren is een omslag gaande ten aanzien van de governance en 
inrichting van publieke en private organisaties en van de samenwerking tussen 
professionals.  
Die inrichting vond tot dan toe vooral plaats langs Anglo-Amerikaanse 
uitgangspunten: met een sterke nadruk op managementhiërarchieën en een 
overwegende focus op aandeelhoudersbelangen op de korte termijn. De scherpe 
reactie die daarop is gekomen afficheert zich onder meer als het Rijnlandse 
organiseren6, of als Slow Management. De eigenstandigheid van de operationele 
professionals staat in deze benaderingen sterk op de voorgrond. Managers krijgen een 
dienende, ondersteunende rol naar de organisatie, die vervolgens wordt opgevat als 
een ensemble van meervoudige stakeholders zoals klanten, medewerkers, 
aandeelhouders en het overall maatschappelijke Umfelt (zie o.a. Peters en Weggeman, 
2012 en 2013).  
 
Zo’n shift in focus heeft natuurlijk ook de nodige impact op complexe netwerken. Bij 
triple helix-samenwerking is vaak onduidelijk wie nu ‘eigenaar’ is van het 
samenwerkingsverband en vindt zelden een directe aansturing van de processen plaats 
vanuit één (machts)positie of centrum: er wordt als het ware meer gezamenlijk 
‘bestierd’ dan dat er eenduidig wordt ‘bestuurd’. Dit gegeven stelt nieuwe eisen aan de 
governance van een netwerk door het ensemble van stakeholders/spelers.  
In het bijzonder vraagt dat om het nodige aanpassingsvermogen van die ondernemers 
en bestuurders die gewend zijn om te opereren onder omstandigheden van harde 
concurrentie en vanuit een top-down (financiële) aansturing, met Anglo-Amerikaanse 
executive power en een bestuur dat ten hoogste uit twee colleges bestaat 
(toezichthouders en uitvoerende directie). 
 
Een belangrijke reden voor het uit de tijd raken van de klassieke top-down sturing 
wordt gezien in het feit dat professionals, stakeholders en gebruikers van de 
producten en diensten van een organisatie of ecosysteem op operationeel niveau vaak 
beter en sneller in staat zijn om de directe inhoud van de dienst, het werk en de 
functie in te vullen, om deze onderling af te stemmen en aan te passen aan 
veranderende omstandigheden. Zij zijn prima in staat om, in gezamenlijkheid, zelf ook 
de inrichting van de ondersteunende organisatorische processen te definiëren en door 
te voeren.  
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Het hogere kader zit vaak te ver af van de snel veranderende, complexe en altijd 
maatwerk vereisende praktijk om nog tijdig tot passende arrangementen te kunnen 
besluiten. Hun top-down directieve rol kantelt daardoor om naar het definiëren van de 
strategische context en het ondersteunen van reflectie op de zich ontwikkelende 
praktijk. 
 
Enkelvoudige top-down sturing is daardoor steeds minder geschikt in 
maatschappelijke en economische omstandigheden die gekenmerkt worden door 
snelle verandering, specialistische detailkennis en maatwerk, zoals in het geval van 
open innovatie7. Ecosysteem competenties en –kennis hebben in die zin ook veel te 
maken met het vermogen tot zelfsturend opereren (zelf inrichtend én zelfcorrigerend) 
in een dynamische en complexe context, met uiteenlopende functionele rollen, 
belanghebbenden en participerende partijen. Deze vermogens horen in dat licht ook 
thuis in het competentierepertoire van alle professionals en niet alleen in het profiel 
van leidinggevenden8. 
 
Top-down versus bottom-up 
Van de Donk (2014) heeft in zijn lezing voor de Raad Openbaar Bestuur van november 
2014, rond het thema (de)centraal sturen een hieraan gerelateerde vraag gesteld naar 
de anno nu vereiste verhouding tussen centraal en decentraal openbaar besturen. We 
kunnen ons namelijk niet tevreden stellen met een constatering dat governance 
verwordt tot een situatie waarin ‘ergens in het organische systeem’, op een onbekend 
moment wel een besluit en ook nog een goed besluit zal worden genomen.  
De centrale overheid lijkt niet goed (meer) in staat om allerlei maatschappelijke 
vraagstukken, die zich op lokaal/regionaal niveau altijd steeds weer net anders 
articuleren, rechtstreeks (en ver) van boven af te kunnen aansturen.  
 
Soms lijkt dé oplossing voor deze situatie dan te bestaan uit de gedachte “dat we het 
allemaal zelf wel kunnen”, waardoor elk idee van ‘centraliteit’, in de zin van 
gemeenschappelijk bestuur op een hoger aggregatieniveau, overbodig lijkt te zijn 
geworden9. ‘Bottom-up’ heeft dan de betekenis van medezeggenschap mijlenver 
achter zich gelaten; het wordt zo een leus van nieuwe geuzen die vooral speelruimte 
opeisen voor een ‘niet mee bemoeien’-spel en die anderen alleen nodig hebben voor 
zover ze bijdragen aan het realiseren van het eigen belang. Later in dit document 
zullen we zo’n opstelling duiden als in hoge mate ‘ego-systemisch’. Zo’n benadering 
is namelijk een ontkenning van het feit dat een community altijd de vraag moet 
beantwoorden naar de juiste schaalniveaus waarop allerlei thema’s het beste kunnen 
worden bediend en besloten. Barber (2012) spreekt in dat opzicht, bijvoorbeeld, over 
het ‘betere regelvermogen’ van metropolen10. 
 
Los hiervan wordt bij een overmatige bottum-up ontmanteling van centrale sturing 
gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat de problemen die samenhangen met het 
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huidige falen van die centrale overheden, ook weleens een uitvloeisel kunnen zijn van 
een hyperindividualisme en in dat geval te maken hebben met een collectief ego-
systemische onvermogen (of onwil) om uitnodigende gemeenschappelijke beelden van 
onze maatschappelijke toekomst te dromen, formuleren en vertalen in collectieve 
arrangementen en individuele prioriteiten.  
 
Hoe het ook zij, bij het falen van zowel ‘de’ overheid als van onze maatschappelijke 
gezamenlijkheid, is het van groot belang de vraag naar democratische besturing van 
onze complexe maatschappelijke ecosystemen en de daaraan gerelateerde 
schaalvraagstukken scherp te formuleren en beantwoorden. Een eenzijdige bottom-
up-benadering zal geen oplossing bieden voor de governance-vragen die zich 
aandienen op het niveau van multiple helix-samenwerkingsverbanden11. 
 
Het belang van sterke knieën 
Met alle toegenomen waardering voor het realiseren van nauwe samenwerking tussen 
multiple helix spelers, en dús ook voor die tussen spelers met commerciële en 
publieke belangen, is het de vraag op welk moment die verstrengeling niet meer open, 
innovatief en productief is, maar onwenselijk gesloten en nauw wordt en er 
onvoldoende democratische controle meer mogelijk is op de totstandkoming van de 
arrangementen. In de meeste gevallen gaat het namelijk om belangen die óók 
tegengesteld kunnen zijn. Enigszins zwart-wit: overheden staan voor het publieke/ 
gemeenschappelijke belang en ondernemingen voor privaat eigen belang.  
Wanneer slaat ecosystemische samenwerking dan om in heimelijk gunnen, corruptie en 
concurrentievervalsing? Hoe bewerkstellig je de toch ook benodigde beslotenheid 
binnen een ecosysteem, op zo’n manier dat er wél de vereiste veiligheid en 
vertrouwdheid ontstaat om een dieper niveau van samenwerking te kunnen laten 
groeien, maar wordt tegelijkertijd het ontaarden van gesprekken ‘bij de achterdeur’, in 
handjeklap in achterkamertjes voorkomen? Wat vraagt een goede triple helix-
samenwerking van de spelers aan integriteit en innerlijke morele sterkte? Hoe 
ontwikkel je het vermogen om niet met de grenzen van het betamelijke te sjoemelen? 
Kortom, welke persoonlijke en gezamenlijke loopoefeningen zijn vereist om te zorgen 
voor voldoende krachtige ‘knieën’?  
 
In ieder geval kan het in dat licht, maar zeker ook vanwege het vaak ontbreken van een 
helder eigenaarschap van de processen, geen kwaad om het vraagstuk van het omgaan 
met machtsverschillen binnen samenwerkingsverbanden expliciet op de agenda te 
zetten en houden. Want het interessante is dat dit laatste op dit moment niet of 
nauwelijks gebeurt12. Het lijkt soms wel alsof triple- en multiple helix samenwerking 
zich voltrekt in een soort machtsvacuüm. Maar, door het er niet over te hebben, zijn 
onderlinge machtsverschillen nog niet verdwenen of uit hun hengsels gelicht. 
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Sociale Innovatie  
Sinds enkele jaren groeit de aandacht voor sociale innovatie. Dat gebeurt enigszins in 
de slipstream van het Rijnlandse denken en organiseren en is ook een reactie op de bij 
(open) innovatieprocessen vaak zo overdadige focus op techno-thema’s. Binnen 
Nederland gebeurde dat aanvankelijk vooral in een bedrijfskundige sfeer. De focus is 
daarbij gericht op verbetering van de samenwerking tussen verschillende stakeholders 
in innovatieprocessen binnen of rond een onderneming. Het doel is dan het 
optimaliseren van het economische rendement van technologische innovaties binnen 
bedrijven. Volberda (2012) heeft hieromtrent becijferd dat het écht doorzetten van een 
innovatie voor 75 % af hangt van de sociale stand van de processen en maar voor 25 % 
van de puur technologische aspecten.   
 
Buiten Nederland - onder meer bij de Europese Commissie - wordt sociale innovatie 
veel meer gezien als een benadering voor het aanvliegen van maatschappelijke 
innovatieprocessen, zoals bij het vraagstuk van de inclusieve samenleving. Hierbij is de 
focus dan sterk gericht op een verbetering en vernieuwing van de samenwerking 
tussen verschillende maatschappelijke partners (Jonkergouw en Frederix (2012)). Rond 
een thema als de totstandkoming  van de circulaire economie, bijvoorbeeld, wordt een 
effectieve en intensieve samenwerking tussen private, publieke, R&D en NGO 
organisaties als een noodzakelijk voorwaarde gezien, hetgeen een daadwerkelijk 
verleggen vereist van de eigen grenzen én het creëren van nieuw bewustzijn voor ons 
denken en gedrag: het gaat om innovatie van maatschappelijke processen en manieren 
van economie bedrijven13. Dat vraagt om een vorm van innovatie die zich voltrekt in 
een onderzoekend proces van sociale transformatie, waarbij nieuwe technologie een 
middel en geen doel op zich moet zijn.  
 
Sociaal innovatief ondernemerschap wordt inmiddels ook in de wereld van de start-ups 
gretig omarmd als een nieuw terrein voor het genereren van omzet. Maar ook als een 
bron, zo niet hét vertrekpunt voor het initiëren van verandering: zie de rol van de 
‘kantelaars’ in de transitiekunde van Jan Rotmans14. 
 
Beide varianten van sociale innovatie hebben in principe een sterke interesse gemeen 
voor de psycho- & sociodynamische en de culturele mechanismen die 
organisatorische, economische en maatschappelijke problemen in stand houden en de 
innovatie ervan blokkeren. Want het zijn ook nu net weer psycho-, sociodynamische en 
culturele mechanismen die kunnen leiden tot het openbreken van barrières en zorgen 
voor de opbloei en doorgroei van een samenwerkingsverband.  
Een sociaal-innovatieve systeem-interesse is noodzakelijk voor het beantwoorden van 
vragen over het optimaliseren en verbeteren van de performance van en het omgaan 
met macht15. ‘Leren’, ‘adaptatievermogen’ en ‘innoveren’ zijn dan sleutelbegrippen om 
het gezamenlijke vermogen naar substantieel hogere niveaus te brengen. Het belang 
hiervan werd in de gesprekken door niemand betwist.  
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Wat niet betekent dat men ook al een duidelijk beeld had van de wijze waarop: 
• men de stand van ontwikkeling van een samenwerkingsverband kan bepalen;  
• men de daaraan gerelateerde ontwikkeluitdaging kan formuleren;   
• men kan aangeven met behulp van welke methoden en technieken die ontwikkeling 

tot een succes wordt. 
Op deze vragen wordt in de volgende paragraaf dieper ingegaan. 
 
 
2.2 Niveaus en drempels in ‘Lerende’ ecosystemen 
 

“Wer sich bewegt, bewegt immer mehr als nur sich” (Peter Sloterdijk) 
 
Tussen ‘lerende organisaties’ en een ‘lerende economie’ 
In het WRR-Rapport ‘De Lerende Economie’ (2013) wordt het concept van ‘leren’ 
toegepast op het macro-schaalniveau van onze nationale economie. 
Multiple helix-ecosystemen zijn in vergelijking daarmee sociale organismen die op het 
meso-schaalniveau functioneren en dus tússen de niveaus van de lerende economie 
(macro) en lerende organisaties (micro) geplaatst kunnen worden. Het werken aan 
lerende ecosystemen past in dat opzicht uitstekend bij de vraag naar de manier 
waarop de overall samenleving zich succesvol, al lerend, adapterend en 
transformerend een weg naar de toekomst kan banen.  
 
Dat maakt ook de vraag actueel naar wat we onder individuele, gezamenlijke, (inter) 
organisatorische en economische leerprocessen verstaan, ook of met name vanuit een 
maatschappelijk ontwikkelperspectief. “Hebben we het bij de verschillende 
aggregatieniveaus over vergelijkbare uitgangspunten en processen? Hoe werkt dat 
lerend-samenwerken eigenlijk? En waarom is het zo lastig om dit soort 
ontwikkelprocessen écht verankerd te krijgen in de dagelijkse praktijk van 
samenwerking? Waarom doen we dat al niet?” Vragen die dus zeker ook op het niveau 
van onze netwerken beantwoord moeten worden.  
 
We besteden hier uitgebreid aandacht aan deze materie; niet met de bedoeling om van 
deze publicatie een leerboek te maken en om een leerpraktijk voor te stellen waarin we 
voortdurend enkel aan het reflecteren zijn op onze innerlijke processen. Wél gebeurt 
dat om de noodzakelijke conceptuele context te schetsen voor de bespreking van de 
resultaten, zoals deze zijn voortgekomen uit de gevoerde gesprekken en die in 
hoofdstuk 3 worden beschreven bij de 6e Ontdekking.  
 
Het huidige hoofdstuk zal, na een excursie door het domein van leren en ontwikkelen, 
in paragraaf 2.3 worden afgesloten met de beschrijving van een typologie (het 
Archetypen-model), die behulpzaam is bij het bepalen van de plaats waar een 
ecosysteem in haar ontwikkeling verkeert en, ergo, voor welke volgende ontwikkelstap 
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men in de samenwerking staat. Daarbij zal blijken dat we als samenleving, met al onze 
complexe samenwerkingsverbanden, ook bezig zijn met het maken van een 
‘reuzensprong’ of paradigmashift, die aangeduid kan worden met ‘van Ego naar Eco’. 
 
Ontwikkelingen in het denken over leren en veranderen in organisaties 
In de afgelopen twintig jaar heeft op het vlak van leren een belangrijke ontwikkeling 
plaatsgevonden, namelijk op het terrein van samenwerken, organiseren, transformeren 
en veranderen in complexe en dynamische omstandigheden. Peter Senge (de 
grondlegger van ‘lerende organisaties’) voerde samen met zijn collega’s Scharmer, 
Jaworski en Flowers in 2004 een grondige review uit op de uitgangspunten die bij de 
meeste veranderprocessen worden gehanteerd. Zij concludeerden dat er iets 
fundamenteel lijkt te schorten aan het ontwerp en de begeleiding van de vele 
verandertrajecten die grote en duurzame resultaten willen behalen en die veel 
organisaties tegenwoordig zo in hun greep houden. In de review kwam men tot de 
conclusie dat steeds opnieuw enkele wezenlijke aspecten van het ontwikkelproces over 
het hoofd worden gezien (Senge, c.s. 2006): de mindset en de operationele praktijk 
van veel managers/ bestuurders lijken dusdanig begrenst door een focus op ‘anders’, 
‘snel’, ‘nieuw’ en ‘resultaat’, dat men niet toekomt aan het in kaart brengen en 
aanpakken van het gehele onderliggende systeem van oorzaken van de problemen en 
gemakkelijk blijft sleutelen aan symptomen. Men is permanent aan het repareren en 
komt niet toe aan innoveren. 
De historie van veel hedendaagse organisaties lijkt in dat opzicht op een afvalberg van 
opeenvolgende niet-afgeronde en mislukte veranderprojecten: alles werd inderdaad 
steeds opnieuw ‘anders’, maar van daadwerkelijke verbetering of innovatie, waarom 
het toch allemaal begon, blijkt maar geen sprake te zijn.  
 
Presteren en verbondenheid hebben een oorzakelijke relatie 
Eén van de nieuwe inzichten die uit de review voortkwam was dat in veel gevallen het 
oorzakelijke verband tussen het presteren van een organisatie enerzijds en 
anderzijds de onderlinge verbondenheid en het bewustzijn van de mensen daarbinnen 
onvoldoende wordt onderkend. Zoals hiervoor al is opgemerkt: het is een harde 
noodzakelijke voorwaarde om tot topprestaties te komen en veel meer dan enkel een 
prettig bijkomend aspect. 
Dat geldt bijvoorbeeld aan de voorkant van verander- of ontwikkelprocessen: daar 
wordt nu vaak enkel door een klein gezelschap, meestal bestaande uit topkader en 
adviseurs, een analyse gemaakt van problemen binnen een organisatie en een oordeel 
geveld over wat er goed en slecht gaat en waarom. Vervolgens wordt er door zo’n klein 
comité een plan van aanpak geformuleerd en top-down uitgerold naar het lagere kader 
en de rest van de organisatie en de keten van toeleveranciers, die pas op dat moment 
(ná het design en besluit) ook hun zienswijze op de materie kunnen inbrengen. Die 
uitrol verloopt gaandeweg het proces dan tamelijk moeizaam, mede omdat de 
aanvullende inzichten vanuit de lagere regionen, die steevast opdoemen, nauwelijks 
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worden gezien als welkome, laat staan als noodzakelijke informatie voor de speurtocht 
naar het patroon van oorzaken. Ze worden meestal geïnterpreteerd als een vorm van 
hinder en weerstand en beleefd als onnodige complicatie. Veel verander- en 
samenwerkingsprojectplannen lopen vervolgens in de gort omdat de uitvoerenden niet 
meer begrijpen waar het eigenlijk om gaat, als hun inzichten bejegend worden als 
irrelevant of irritant. Zo ontstaat er dan een nieuw operationeel probleem dat om een 
nieuwe aanpak vraagt – waarop ook weer een niet zo nieuwe verandercircus van 
analyse, blauwdruk, change plan en verandermanager wordt ingeregeld. 
 
Een blinde vlek: Innerlijke en onderlinge betrekkingen vormen een wezenlijk onderdeel 
van leren samenwerken 
Duurzame benutting van het aanwezige potentieel en de succesvolle innovatie van 
doel, vorm, inhoud én resultaat van samenwerken – binnen een team, organisatie of 
ecosysteem - slagen volgens Senge c.s. (2006) pas wanneer, naast vernieuwing van de 
zakelijke, inhoudelijke en rationele aspecten van een vraagstuk, ook de betrekkingen 
tussen de spelers in het systeem, onderdeel worden van het proces van waarnemen, 
analyseren, begrijpen en aanpakken. Het gaat in hun woorden om het leren 
herdefiniëren en innoveren van het overall sociale veld van een organisatie of netwerk.  
 
Samenwerken is dan niet alleen een bedrijfskundig thema, maar ook een cognitief 
(technologisch, juridisch, financieel en bedrijfskundig) en een relationeel 
ontwikkelingsproces, waarbij alle relevante spelers betrokken zijn: mét hun 
verschillende opvattingen en kennis en mét hun belevingen en emoties (dromen en 
angsten). Dat geldt sowieso op het niveau van afzonderlijke organisaties, maar in het 
kwadraat voor de ecosystemen waarin ze opereren. Want daar komen nog meer 
uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen, expertises, rollen, domeinen en 
organisatieculturen bij elkaar. 
 
Aangezien met name het relationele aspect door velen in de wereld van organiseren, 
besturen en netwerken als tamelijk lastig en ongrijpbaar wordt ervaren, gaan we op dat 
aspect eerst nog wat dieper op in.  
 
Vooruitlopend op de bespreking van de uitkomsten uit de gevoerde gesprekken in 
hoofdstuk 3, kunnen we hier al wel melden dat nu net op deze aspecten van leren en 
ontwikkelen belangrijke lessen getrokken kunnen en moeten worden, willen we met 
onze professionele communities niet blijven steken op het huidige tamelijk matige tot 
hooguit redelijke niveau van presteren. Het gaat bij veel gesprekspartners om een 
dusdanig mate van onbekendheid met deze materie, dat we rustig kunnen spreken van 
een blinde vlek. 
 
Leren adapteren is geen proces van passief leren volgen van externe omstandigheden, 
maar ook een proces van voortdurend oefenen en reflecteren op de resultaten van 
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eigen interventies, een permanent bijsturen op basis van de verdiepte inzichten in hoe 
het beter kan. En voor ecosystemen komt daar de vraag bij naar hoe deelnemers het 
beste kunnen bijdragen aan de zich ontwikkelende praktijk. 
Dat vraagt dan wel om een collectief vermogen om de bestaande mentale en 
motivationele grenzen soms verregaand te durven verschuiven. Zo’n proces verloopt 
altijd met horten en stoten, kent fasen van geleidelijke groei en plotselinge transitie en 
grillige doorbraken.  
 
Dat leerproces kent tenminste drie verschillende niveaus die we hier zullen toelichten.  
 
Niveaus in leren en ontwikkelen: zonder reflectie regeren reflexen 
Het ‘sociale veld’ van een community kent een gelaagdheid die bestaat uit kennis, 
bewustzijn en gedrag, op drie samenhangende niveaus waarop het leren plaats kan en 
vinden.  
De eerste twee niveaus zijn subjectief en deels bewust, deels onderbewust van aard; 
het derde niveau is meer rationeel (Scharmer & Kaufer, 2013)16. Bij het onderscheid 
tussen bewuste en onderbewuste processen weten we inmiddels dat “zonder 
voldoende reflectie onze reflexen blijven ‘regeren’”: een groot deel van ons 
persoonlijke en collectieve gedrag wordt niet rechtstreeks gestuurd vanuit bewust, 
planmatig denken, maar in hoge mate door innerlijke emotionele en onderlinge sociale 
reflexen. Pas wanneer we dat gegeven begrijpen, gaan we de daaraan gerelateerde 
processen ook zien. En dat inzicht kan dan het vertrekpunt worden voor de latere 
(betere) beheersing ervan. 
 
1. Het innerlijke/persoonlijke niveau (1e Persoon perspectief – Ik): Dit is het 

niveau van de cognitieve en emotionele (onder)bewustzijnsprocessen die zich 
binnen de spelers afspelen en die te maken hebben met de manier waarop zij zich 
met het ecosysteem en de daaraan gerelateerde thema’s engageren17. “Hoe 
verhoud ik me tot mijzelf? Wat gebeurt er (mentaal, emotioneel, existentieel) met 
mij in het proces van veranderende samenwerking? Hoe beleef ik het, hoe kijk ik 
tegen mijn/onze verandering aan, wat denk ik dat ik/we denken te doen en wat 
doe ik feitelijk? Wat is mijn eigen belang, wat drijft mij en wat zijn mijn 
mogelijkheden voor het leveren van een eigen constructieve bijdrage? Ben ik in 
staat om hiervoor de vereiste innerlijke reflectie te plegen en de consequenties te 
trekken van de inzichten die daaruit ontstaan? Waar liggen mijn grenzen en 
kan/wil/moet ik die verschuiven? Vertrouw ik mijzelf en de anderen voldoende in 
nieuwe omstandigheden? Sta ik broos of sterk in de groep? Welke innerlijke 
overtuigingen en emoties beïnvloeden mijn keuzes? Vanuit welke bronnen laat ik 
mijn opstelling inspireren en vanuit welke ‘innerlijke plaats’ opereer ik?”  
Dit zijn allemaal vragen die op dit niveau relevant zijn. 
Dit perspectief vraagt om het individuele vermogen om deze issues bij zichzelf en 
anderen te leren waarnemen en die waarnemingen weer om te zetten naar 
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innoverende interventies om de patronen van persoonlijk functioneren te 
verbeteren. 

 
2. Het onderlinge/interpersoonlijke niveau (2e Persoon perspectief – Jij en Wij):  

Dit is het niveau van de cognitieve en emotionele (onder)bewustzijnsprocessen die 
zich tussen de spelers afspelen en die te maken hebben met de manier waarop zij 
zich, al dan niet gezamenlijk, in het samenwerkingsproces opstellen. Typische 
vragen zijn: “Wat vinden jij en ik/wij van de huidige situatie, wat zien wij gebeuren, 
waarom gebeurt dat zo en bij herhaling en wat ligt er in ons vermogen om een 
bijdrage te leveren aan een substantiële verbetering daarvan? Zijn wij in staat om 
met elkaar de onderlinge dialoog te voeren over het systeem van oorzaken en 
hiervoor elkaar, met in acht neming van de verschillen in organisatiecultuur en 
macht en de daarvoor benodigde kritisch-constructieve feedback te geven, 
ontvangen/ accepteren en verwerken? Durven we samen nieuwe visioenen te 
hebben over onze bestemming? Wat drijft ons gezamenlijk? Wat gaan we anders 
doen, waar gaan we mee ophouden? Welke overtuigingen en gevoelens helpen en 
hinderen ons in het proces van innovatie? Wat zijn onze gemeenschappelijke 
inspiratiebronnen voor de komende fase van samenwerking?”  
Ook bij dit perspectief gaat het om het (nu gezamenlijke) vermogen om deze 
interpersoonlijke processen te leren waarnemen en die waarnemingen om te zetten 
naar innoverende interventies en de patronen van gezamenlijk functioneren te 
verbeteren. 

 
3. Het cognitieve/abstracte niveau (3e Persoon perspectief – Het): Dit zijn de 

meer gebruikelijke rationeel-analytische, ‘harde’, ‘formele’ en ‘zakelijke’ 
communicatie en processen in de organisatie of het netwerk. “Hoe verhouden wij 
ons tot onszelf? Wat weten we van elkaar in de samenwerking? Snappen we de 
typische dynamieken van waaruit anderen in de samenwerking opereren? En 
houden we daar ook rekening mee in onze plannen? Wat zijn de objectieve feiten 
omtrent de processen? Hoe grijpt het systeem van veroorzakende en in stand 
houdende factoren in elkaar? Langs welke stappen (juridisch, bedrijfskundig, 
financieel, psychosociaal, etc.) kunnen we verbetering en vernieuwing realiseren? 
Wat kost dit alles? Wie en wat is daar voor nodig? Hoe lang duurt het?”  
Deze laag is vandaag de dag in veel organisaties vaak de best ontwikkelde laag. 
Het is meestal zelfs de enige laag van organisatieontwikkeling waarop men zich 
thuis voelt. Dit rationeel-technische derde perspectief is dan deels zo overmatig 
ontwikkeld omdat het ook als compensatie moet werken voor de blinde vlek op de 
eerste twee niveaus. Waarbij moet worden aangetekend dat die aandacht op het 
niveau van management, tot frustratie van veel vakinhoudelijke experts in de 
organisatie, minder uitgaat naar de feitelijke inhoud van het werk, maar naar de 
business processen. 
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Vanwege het subjectieve karakter van de eerste twee niveaus blijven deze 
perspectieven gemakkelijk buiten schot, om redenen van een veronderstelde 
onbeheersbaarheid, of vanwege überhaupt onbekendheid met dit soort socio- en 
psychodynamische processen. Soms worden deze in aparte HRM-arrangementen 
weggezet (team building, heisessies), waardoor ze ontkoppeld raken van de alledaagse 
praktijk van presteren en samenwerking en krijgen ze zo een kunstmatige en 
ongevaarlijke lading. De bronnen voor verbetering van de praktijk en de benutting van 
de potentie schuilen toch echt in de samenhang tussen de drie niveaus in hun directe 
verbinding met de werkelijke praktijk.   
 
Scharmer heeft de inzichten vanuit de ‘lerende organisatie’ verder vertaald naar nieuwe 
methoden zoals Presencing en Theory U/het U-Model, die ook in Nederland een 
groeiende invloed hebben gekregen op de inrichting en resultaten van processen voor 
performance-verbetering van individuen, teams en organisaties. De genoemde drie 
perspectieven op leren zijn daar één onderdeel van.  
 
In de volgende paragraaf gaan we nog een slag dieper in op de ontwikkeling van 
ecosystemen.  
 
Drempels in een ontwikkelproces 
Wanneer een samenwerkingsverband besluit om het ontwikkelproces vanuit de drie 
perspectieven aan te gaan, wat komt men onderweg dan tegen? 
Er zijn in dat proces achtereenvolgens drie drempels die zich in het sociale veld van 
organisatorisch leren voordoen en die herkend, vermeden of overwonnen moeten 
worden. Afhankelijk van de mate waarin een samenwerkingsverband daarin slaagt, 
bereikt het ook veel of weinig kracht in de operationele processen en veel of weinig 
diepgang in en versteviging van de onderlinge verbindingen.  
 
1. De drempel van een open of gesloten mind: Allereerst is een open geest 

vereist bij het opsporen van het systeem van mechanismen waarlangs het 
ensemble van spelers en hun organisaties functioneert en dat problemen 
veroorzaakt en in stand houdt. Zeker in een werkverband van experts die in een 
multiple helix-context altijd afkomstig zijn uit verschillende organisaties, sectoren, 
culturen en/of regio’s, bestaat de valkuil dat men zich snel verlaat op in het 
verleden succesvol gebleken analyses en oplossingen, of op het generaliseren van 
oplossingen vanuit het eigen lokale domein. Als dat ‘downloaden’ van bestaande 
interpretaties zich voordoet, verdampen de mentale ruimte en de frisse blik voor 
nieuwe analyses en oplossingen nog vóórdat het verbeterproces goed en wel is 
begonnen. Te snel vertrouwen op expertise resulteert dan ook in een verlammende 
rivaliteit tussen oude waarheden, waardoor het leerproces verwordt tot niet meer 
dan een machtsvertoog over ‘de’ waarheid. Einde innovatie, en einde van een kans 
om op een hoger niveau te gaan samen werken. In dit mechanisme ligt een eerste 
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drempel van het leerproces besloten, die binnen Theory-U ook wel de ‘Stem van 
het Vooroordeel’ wordt genoemd.  
Sommige samenwerkingsverbanden (teams, organisaties en ecosystemen) hebben 
inmiddels wel enige sensitiviteit voor de valkuil van het vooroordeel opgebouwd. 
Tuimelt men er toch in, dan hebben sommige smart ensembles het zelfredzame 
vermogen opgebouwd om er na enige tijd op eigen kracht uit te komen en er 
mogelijk zelfs van te leren. Maar over het algemeen beschikt men (nog) maar in 
beperkte mate over dit vermogen en strandt innovatie vaak al op dit eerste niveau. 

 
2. De drempel van een open of gesloten gemoed : Deze tweede drempel is al 

lastiger te nemen. Die bestaat namelijk uit het geheel van emotionele 
gewaarwordingen die gepaard gaan met de ontwikkeling van samenwerking. Ook al 
wordt er maar weinig organisatorische aandacht aan besteed, elke fase in de 
samenwerking roept bij alle deelnemende spelers onvermijdelijk bewuste en 
onderbewuste gedachten en emoties op, die hun invloed hebben op wat we doen 
en laten en op hoe we ons tot anderen verhouden. Bij deze drempel spelen vooral 
de processen op de net geschetste subjectieve (intra- en inter)persoonlijke niveaus 
van leren: “Voelen we ons veilig of bedreigd, op ons gemak of angstig, uitgedaagd 
of geblokkeerd. Gaat we vooruit of achteruit, of staan we stil? En geldt dat naar 
iedereen en op elk moment? Durf/kan ik feedback te geven en ontvangen, van wie 
wel/niet? Ben ik in staat om naar de andere(en) te luisteren? Hoe communiceren we 
naar elkaar, met name als het er om spant? Hoe dicht bij komen de anderen? 
Hebben we een gemeenschappelijke bron van inspiratie en laten we ons daar ‘echt’ 
door leiden, ook als het lastig wordt? Durven we onze angsten en onzekerheden te 
bespreken?” 
Het gaat hier dus niet alleen om emoties, maar ook om aan emoties gerelateerde 
gewaarwordingen, wat een meer totale vorm is van ervaren. Vandaar dat deze 
drempel ook wordt aangeduid met ‘het gemoed’, waarbij compassie en empathie 
belangrijke begrippen zijn.  
De stand van het collectieve gemoed, zoals dit zich op een bepaald moment in een 
organisatie heeft ontwikkeld, wordt in hoge mate bepaald door het antwoord op de 
dynamiek van de emoties. Wanneer er niet openlijk over gesproken kan worden 
ontstaat gemakkelijk een cultuur van cynisme. Passief-agressieve processen leiden 
dan tot een vorm van samenwerken waarin de tegenspraak tussen wat er formeel 
wordt gecommuniceerd en wat men werkelijk vindt, op een destructieve wijze bezit 
neemt van het doen en laten. Zij uit zich onder meer in cynische uitlatingen over de 
werkelijke bedoelingen van ‘de anderen’ en in schijngedrag (zie kader).  
 
Wanneer de formele en de informele culturen echter open en constructief met 
elkaar verbonden raken en mensen in de formele bijeenkomsten veilig en vrij 
genoeg (met een open gemoed) kunnen communiceren over wat hen werkelijk 
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bezighoudt, kan gaandeweg een uitnodigende ruimte ontstaan voor een betrokken 
(open wil) en creatieve bijdrage van de spelers18.  
 
 

 
     De Passief-Agressieve organisatie :  
     Aan het begin van deze eeuw spoorden Neilson & Pasternack (2006), via een onderzoek 

onder het wereldwijde klantenbestand van hun adviesbedrijf, een nieuw type organisatie op  
dat afwijkt van tot dan bekende organisatievormen, zoals overmatig (rigide) of te weinig 
(laissez faire) gemanagede organisaties. Dit nieuwe type lijkt op wat net aangeduid is met ‘de 
cultuur van het cynisme’. Het gaat om organisaties die in financieel-economisch opzicht vaak 
helemaal niet slecht presteren. Er wordt intern echter veel geklaagd over het feit dat besluiten 
gemakkelijk worden genomen en dat iedereen het snel met elkaar eens lijkt te zijn, maar ook 
dat er daarna feitelijk meestal niets verandert. En men neemt aan dat dat dan ook wel voor 
elk nieuw initiatief zal gelden. Echte verandering blijkt zo geblokkeerd te worden. Een nadere 
bestudering van het fenomeen leverde op dat in deze organisaties een cultuur is ontstaan 
waarbij er een tegenspraak bestaat tussen de formele cultuur die waargenomen kan worden 
tijdens vergaderingen en een informele cultuur, die valt te beluisteren bij het koffieapparaat: 
tijdens formele besprekingen heerst binnen een passief-agressieve organisatie een ‘correct 
taalgebruik’ (er vallen weinig overtogen woorden, niemand spreekt vanuit boosheid over het 
feit dat de afgesproken voortgang maar niet wordt gerealiseerd en iedereen is snel akkoord 
bij een voorstel van een leidinggevende), terwijl bij de koffieautomaat mensen hun 
werkelijke, vaak cynische ervaringen en ideeën ventileren, die sterk afwijken van hetgeen er 
binnen de ‘publieke’ ruimte wordt gezegd. Omdat aan deze werkelijke meningen en 
gevoelens geen openlijke aandacht kan worden besteed, voelen veel deelnemers zich na 
korte tijd niet veilig genoeg meer om er over te communiceren, slikt men commentaar en 
ideeën in en verschrompelt zo de ruimte (het sociale veld) voor het open opstellen naar 
collega’s. De hiermee gepaard gaande innerlijke spanningen vertalen zich, naast in cynisme, 
in passieve (want niet gearticuleerde) gevoelens van agressie.  

      
     Overigens kunnen de redenen voor het ontstaan van de splijting tussen de formele en de 

informele cultuur verschillend zijn: het leiderschap en/of het gezamenlijke team kan bang 
zijn een bonus te verspelen, of gezichtsverlies te leiden wanneer problemen formeel naar 
buiten moeten worden gerapporteerd, c.q. men schrikt terug voor de noodzakelijke 
veranderingen, of men voelt zich er te onzeker voor. Het kan ook zo zijn dat er een negatieve 
gesprekssfeer is ontstaan omdat de vorige keer dat er openlijk werd gesproken over niet 
goed lopende zaken, het gesprek (emotioneel) uit de bocht vloog (“laten we dat maar niet 
meer doen”), of omdat degene die kritiek uitte inmiddels (on)vrijwillig is vertrokken. 
(Zelf)censuur is een krachtige psychosociale reflex die, eenmaal geactiveerd, de broodnodige 
vernieuwing grondig en duurzaam kan ontwrichten. Net als het schijngedrag dat in het 
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verlengde daarvan wordt vertoond. Het creëert een spiegelpaleis waarbij niet goed zichtbaar 
meer is wie dader is en wie slachtoffer, wie door wil pakken en wie stil wil staan.  

     We zien dit bijvoorbeeld rond het thema ‘duurzaamheid en de circulaire economie’. Vanaf het 
moment dat het óók ‘mode’ is geworddn, werd ineens alles en iedereen ook groen en 
duurzaam en worden deze begrippen eerder onderdeel van een kluwen te ontwarren schijn- 
en echt gedrag en -taal, dan dat ze helpen om de juiste koers en stappen te benoemen.  

 
     Passief-agressieve signalen zijn de soms morbide tekenen van een nog stille crisis, waarbij 

een oude organisatievorm niet meer goed op de omstandigheden past en een community ook 
nog niet in staat is om gezamenlijk de sprong naar een nieuwe vorm te maken. Het hanteren 
van de management karwats is dan de beste manier om zo’n crisis te verergeren en er voor 
te zorgen dat de droom van echt goed samenwerken, die bijna iedereen in een organisatie 
altijd wel ergens koestert, nog dieper wordt weggestopt. Terwijl die dromen nu net moeten 
zorgen voor de energie, hoop en moed voor het maken van de sprong naar een dan nog 
onbekende nieuwe, gezamenlijke toekomst. 

 

 
Binnen commerciële organisaties ontstaat bij deze tweede ‘gemoedsdrempel’ 
gemakkelijk een grens voor de diepgang in de verbindingen tussen de medewerkers.  
In marktgerichte organisaties verbindt men zich in eerste aanleg namelijk niet dieper 
met andere professionals, of met de bestemming van de organisatie, vanwege het 
ongelijk verdeelde eigenaarschap tussen aandeelhouders en medewerkers. De 
onderlinge betrekkingen blijven dan professioneel, utilitair en functioneel en gaan 
uiteindelijk niet verder dan het optimaliseren van een belangenuitruil, die wordt 
gekenmerkt door overwegingen van binnen concurrentieprocessen ingebed zakelijk 
nut en eigen belang. Dit geldt vooral voor klassieke bedrijfsorganisaties in de Anglo-
Amerikaanse traditie.  
 
Binnen de Rijnlandse multiple stakeholder-benadering vindt er in dit opzicht al een 
kwalitatieve shift plaats door meerdere typen spelers als essentieel te zien in het 
concept van de organisatie: aandeelhouders, medewerkers, klanten én het 
maatschappelijke Umfelt. Dat vraagt dan van alle spelers om een voldoende ontwikkeld 
psychosociaal (gemoeds)vermogen om samen te kunnen werken vanuit die meervoud 
aan belangen, subculturen en perspectieven. Dat is een vermogen dat niet vanzelf 
ontstaat en vraagt om een leerproces, waarin (rationeel-cognitief) onderzocht wordt 
wat het gedeelde doel is van de organisatie en hoe daarin de afzonderlijke belangen en 
interesses hun plaats kunnen hebben. Het vraagt vooral ook om het 
((inter)persoonlijke) vermogen om het hoofd te kunnen bieden aan de complexe 
psycho- en sociodynamische turbulenties die daarbij optreden en deze een 
constructieve werking te laten krijgen.  
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Deze tweede drempel in de samenwerkings- en leer- en ontwikkelprocessen vertaalt 
zich in de overgang van organisaties die we in de volgende paragraaf  zullen 
aanduiden met van Ego-systemisch (het eigen belang staat voorop) naar Eco-
systemisch (het gemeenschappelijke belang staat voorop). 
 
3. De drempel van existentiële verbondenheid: Met verbinden op lijnen van 

zakelijk eigenbelang is overigens weinig mis. En wanneer men niet goed in staat is 
om een ‘eigen belang’ sociaal, maatschappelijk en zakelijk ‘in het spel’ te brengen 
en houden, raakt de eigen existentie in de verdrukking en komt men terecht in een 
basale worsteling om te overleven.  
 
Tegelijkertijd is het echter zo dat in een sociaal veld, dat sterk gedomineerd wordt 
door concurrentie, alle partijen proberen het verschil te maken en zo hun eigen 
belang optimaal/maximaal veilig te stellen (ieder voor zich), zo nodig ten koste van 
de ander. Men wil wel rekening houden met een ander, maar dat mag het eigen 
belang niet schaden. Zo ontstaat een sociaal veld waarin het gedeelde belang, in 
meerdere of mindere mate, uit het zicht raakt. Dergelijk patronen zijn ten 
enenmale onvoldoende voor het bereiken van het soort duurzame 
samenwerkingskracht dat vereist is voor het realiseren van doelstellingen waarbij 
gemeenschappelijke (vaak maatschappelijke of inclusieve) belangen aan de orde 
zijn, of wanneer deze zelfs het bestaansrecht vormen van een organisatie of 
netwerk. Denk daarbij aan netwerken waarbinnen wordt samengewerkt tussen 
bedrijven (bijvoorbeeld Unilever), overheden (bijvoorbeeld de Verenigde Naties), 
NGO’s voor voedselhulp of medische hulp (Artsen zonder grenzen), 
milieuorganisaties als Greenpeace en/of allerlei vormen van coöperaties 
(bijvoorbeeld van grondstof leverende boeren), zoals die sinds enige tijd weer 
volop in de belangstelling staan.  
 
Hierbij kunnen nu net ook commerciële organisaties een dusdanig systemisch 
bewustzijn ontwikkelen van hun actuele en mogelijke rol in het maatschappelijke 
(mondiale) systeem, dat zij (tezamen met NGO’s, etc.) tot mede drijvende kracht 
worden in ecosystemen, zoals die bijvoorbeeld voor duurzaamheid (circulaire 
economie en energie) of de bestrijding van honger (World Food Program). We zien 
iets dergelijks bij mondiaal opererende bedrijven als DSM, met haar Triple P-
strategie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt dan iets dat het 
hele wezen van een organisatie raakt (missie, strategie én cultuur) en dus ook alle 
medewerkers met elkaar verbindt. Dat kan dan niet meer bediend worden enkel 
vanuit een afdeling als Corporate Communications19.  
 
Bij inclusieve netwerken gaat het dan om een onderlinge verbondenheid op een 
nog dieper existentieel niveau: de hogere doelen kunnen alleen een substantiële 
slag verder worden gerealiseerd wanneer men ook een mentaal en operationeel 
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model ontwikkelt voor de samenwerking met andere partners in het systeem. In de 
huidige disruptive en onvoorspelbare mondiale ontwikkelingen kan het niet anders 
of dit vraagt tenminste om de ontwikkeling van fundamenteel nieuwe manieren van 
denken (1e drempel – open mind) en het vermogen om zich over de grenzen van 
het eigen belang tot anderen te kunnen verhouden en men dus in staat moet zijn 
om zich in die rol van de anderen te kunnen inleven (2e drempel – open gemoed).  
Dat is nog niet voldoende. Het gaat om nog iets méér, namelijk om het gegeven 
dat zelfs het voortbestaan van de afzonderlijke leden van een ecosysteem 
afhankelijk kan worden van de voorspoedige ontwikkeling van het geheel.  
Er is kortom sprake van een hoge mate van wederzijdse afhankelijkheid. En een 
dergelijk type (bewustzijn van) verbondenheid gaat verder dan een open gemoed, 
het vraagt om een verbondenheid op existentieel niveau. En dat is de 3e drempel 
voor verbinding: samenwerken en samenleven staan niet los meer van elkaar.  
 
Het wordt dan de vraag in welke mate spelers van een ecosysteem een dergelijk 
sociaal veld weten te ontwikkelen. Waarmee het wezen van de 3e drempel is 
geduid: het gaat om de ontwikkeling van de collectieve durf, moed, het vermogen 
en het vertrouwen, niet alleen om empathisch inleven in en rekening te houden met 
andermans belangen en gevoelens. Het gaat erom de issues die voortvloeien uit 
een voorspoedige doorontwikkeling van het gehele ecosysteem en die nodig zijn 
voor de benutting van alle potentie die daarin verzameld is, leidend te laten zijn bij 
de inrichting van het eigen (professionele en persoonlijke) leven. Bij deze 3e 
drempel gaat het om een tamelijk fundamentele keuze om de omkering van de 
verhouding tussen eigen en gezamenlijk belang te accepteren en om de daarvoor 
benodigde stevige cultuur van onderling vertrouwen te ontwikkelen. Voor een deel 
zien we deze ‘bewustzijnsbewegingen’ zich vertalen in de bij velen gevoelde 
verantwoordelijkheid om nú in te grijpen in het belang van toekomstige generaties. 
Dit inzicht articuleert zich dan in termen van nut, noodzaak en urgentie om zich 
persoonlijk te verbinden met acties rond de klimaatverandering, milieu, energie, 
honger, ziekten, de buurt, enzovoort.  
 
Gelet op de stand van maatschappelijke ontwikkeling van dit moment is de snelle 
groei van een dergelijke beweging verre van vanzelfsprekend, ook al staan veel 
deelprocessen duidelijk op een kantelpunt en ook al maakt het aantal crises, de 
diepte ervan en de verwevenheid ons duidelijk dat een individuele 
overlevingsstrategie er onmogelijk een oplossing voor kan zijn, het is toch de 
politieke en ideologische strategie van “eigen belang eerst” die op veel momenten 
en plaatsen overheerst.   
 
De beweging om deze 3e drempel van verbondenheid te overschrijden blijft daarom 
niet zonder gevolgen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de identiteit van het 
geheel (de cultuur) en van de afzonderlijke leden. Het proces van individuele  en 
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collectieve identiteitsvorming is, op de 3e drempel, net als voor de verhouding 
tussen de private en collectieve belangen, gekanteld naar een dominantie van de 
collectieve over de individuele identiteit20: bijvoorbeeld door het ‘ik’ te zien als 
ondeelbaar onderdeel van ‘de mensheid’. 
 
Vertaald naar het niveau van samenwerking vraagt deze fase van ontwikkeling om 
volwassen vormen van wederzijdse afhankelijkheid, die gevoed worden door een 
besef van de grote potentie die men alleen in gezamenlijkheid heeft om de 
vraagstukken in de samenleving een noodzakelijke slag verder te brengen. Die 
transformatie kan verwoord worden met de ontwikkelbeweging ‘van Ego naar Eco’.  

 
Die slaagt enkel wanneer de leden van een community allereerst een voldoende 
krachtige individuele persoonlijkheid/identiteit hebben ontwikkeld. Vervolgens 
gaat het om een goed ontwikkeld besef van de discipline die nodig is om de vér 
weg liggende gemeenschappelijke doelen daadwerkelijk te realiseren. Wegkomen 
met duikgedrag, bijvoorbeeld, zal binnen ecosystemen niet (meer) worden 
geaccepteerd. 
 

Voor ons hoofdthema Lerende Ecosystemen is de vraag relevant of een ecosysteem 
met multiple stakeholders ooit in staat raakt om op zo’n diep niveau van existentiële 
onderlinge verbondenheid te komen. Is dat geen utopie? En, mocht dat inderdaad 
mogelijk zijn, langs welke weg kunnen we daar dan komen? 
De sleutel tot de beantwoording van deze vragen ligt in de mate waarin men een 
gezamenlijke bestemming kan definiëren die men als collectief wil en/of moet 
bereiken. Een tweede voorwaarde voor zo’n diepe verbondenheid is een mate van 
overtuiging die men heeft dat men ook de gezamenlijke potentie heeft om die 
bestemming daadwerkelijk te bereiken. Dát lukt dan alleen wanneer er ook voldoende 
bronnen van inspiratie en verbeelding zijn waaruit geput kan worden. Op dit niveau 
van verbondenheid komt samen werken zó in de buurt van samen leven, dat de ‘zorg 
voor mijzelf’ en de ‘zorg voor de ander’ nauw met elkaar verbonden raken. 
 
Ook bij de vraag naar de definitie van samenwerking op het existentiële niveau kan de 
casus Brainportweer interessant zijn. Dat geldt in het bijzonder sinds Brainport in een 
opnieuw gedefinieerde strategie spreekt van haar rol bij de totstandkoming van een 
‘Inclusieve Maatschappij’ (zie kader).  
 
Deze casus geeft een voorbeeld van een ecosysteem dat nadrukkelijk bezig is om een 
zeer hoge/diepe samenwerking tot stand te brengen. Dat is niet het doel, maar een 
noodzakelijk middel om de bonte en wervelende innovatieprocessen nog meer te laten 
floreren. 
In het licht van de verschillende ontwikkel- en leerdrempels zal Brainport 
onvermijdelijk ook vragen op te lossen krijgen die samenhangen met de net 
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beschreven existentiële drempel, en die evenzeer om wijsheid en slimmigheden als om 
offers zullen vragen op het persoonlijke en gezamenlijke vlak. Waarmee maar eens 
duidelijk wordt dat wat zich in eerste instantie als utopisch aandiende, in werkelijkheid 
al volop gaande is. Weliswaar nog in de vorm van een ontdekkingstocht en zeker nog 
niet als een bewezen praktijk. Maar men lijkt tenminste bereid om gezamenlijk die 
geschiedenis verder te gaan schrijven. 
 
 
 
    The Inclusive Society      
     Brainport’s strategie is in 2014 geüpdatet en sterk gefocust op het begrip Inclusive Society, 

waardoor dit ecosysteem zich nu ook geplaatst ziet voor de vraag naar hoe het werken aan 
de bestemming van de hele regionale samenleving zich verhoudt tot de belangen van de 
afzonderlijke research- en onderwijsinstellingen (TNO, universiteiten, hogescholen, 
middelbare scholen, ROC’s), maar ook van de financiers, de kleine en grote bedrijven, de 
lokale, regionale en provinciale overheden, de belangenorganisaties van werkgevers en 
werknemers, maar ook bijvoorbeeld van de werkende en werkloze burgers. Niet alleen zoekt 
men een integrale samenhang tussen de belangen en potenties van de verschillende 
deelcommunities, men ziet de integrale analyse van de vraagstukken binnen de regionale 
samenleving ook als richtinggevend voor het maken van strategische en praktische keuzes 
ten aanzien van de te ontwikkelen technologieën.  

     Een dergelijke integrale ambitie heeft veel overeenkomsten met het net beschreven niveau 
van existentiële verbinding tussen de spelers in een regio. Maar wat zijn hiervan de 
consequenties van deze enorme ambitie voor de ecosystemische competenties van de spelers 
op de verschillende niveaus van People, Business, Technology en Basics? En langs welk 
ontwikkelingsproces gaat die samenwerking de vereiste diepte en kracht leren krijgen en 
houden om de grote maatschappelijke uitdaging die zij zichzelf oplegt waar te maken?  

     Deze bijgestelde strategie van Brainport getuigt hoe dan ook van een inspirerende ambitie en 
leidt ongetwijfeld tot een ontdekkingstocht, die alleen al om de grensverleggende durf 
ruimhartige ondersteuning verdient. 

 

 
Een vraag is natuurlijk of het overschrijden van de verschillende drempels in 
ontwikkelprocessen op ecosysteem niveau ‘vanzelf’ gaat. Is dat een spontaan 
evolutionair proces? Is dat maak-, plan- en beheersbaar, of faciliteer- en coachbaar? In 
paragraaf 2.4 gaan we daar dieper op in. 
 
Allereerst zullen we in de volgende paragraaf bezien hoe de voorafgaande drempels 
zich vertalen naar verschillende soorten organisaties en ecosystemen. 
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2.3 Archetypen en de ontwikkeling van Ego-naar-Eco 
 
Na deze verkenning van niveaus en drempels in sociale leer- en 
samenwerkingsprocessen is het mogelijk om een meer overkoepelend model te 
ontvouwen voor verschillende stadia in de ontwikkeling van samenwerking in 
communities. 
 
Daarbij herhalen we de opmerking uit de inleiding dat het gaat om een voorlopig 
model, dat weliswaar is gebaseerd op enkele reeds (lang) bestaande andere 
frameworks, maar dat in zijn huidige vorm ook geen aanspraak wenst te maken op 
voltooidheid. Een korte aanduiding van de betreffende onderliggende frameworks 
wordt in Bijlage 1 gegeven. 
 
Positiebepaling en cartografie van de ontwikkeling  
Een model met stadia in de ontwikkeling van communities is behulpzaam, zo niet 
noodzakelijk bij het beantwoorden van de vraag in wat voor ‘landschap’ we 
terechtkomen met de diepgaande ontwikkeling van organisaties en netwerken, met het 
betrekken van het sociale veld, vanuit de eerder genoemde drie perspectieven op en 
drempels in een leerproces. Waar ergens zijn we in het landschap aangekomen en 
vertrekken we ook weer voor de volgende etappe?21 Over de kenmerken van die 
verblijfplaats, het vertrekpunt én het nieuwe reisperspectief moet helderheid komen. Er 
moet overeenstemming ontstaan over de gevolgen van de keuze om te blijven waar 
men is, of om verder te reizen. 
In de praktijk blijkt er daadwerkelijk behoefte aan zo’n cartografie van het 
ontwikkellandschap. Er is behoefte aan een ‘landkaart’ waarop de afzonderlijke 
spelers, de teams, de participerende organisaties en het ecosysteem hun huidige 
positie kunnen projecteren en die gebruikt kan worden als routekaart voor de volgende 
etappe. Niet alles en iedereen hoeft op dezelfde plaats te zijn. Maar het is wel 
belangrijk dat er vanuit één gemeenschappelijke taal kan worden gesproken over de 
posities en de koers, of dat men tenminste elkaars talen verstaat. 
 
Eerder in dit hoofdstuk werd gesteld dat er twee dimensies zijn voor het functioneren 
van samenwerkingsverbanden en die de lengte- en breedteassen vormen voor onze 
routekaart: 
 
• Presteren: Allereerst is er de (verticale) dimensie met de vraag naar hoe 

hoog/goed of laag/slecht een samenwerkingsverband presteert. Presteren is het 
vermogen om duurzaam (in de tijd), hoogwaardige en/of vernieuwende resultaten 
te leveren in complexe omstandigheden. Hoe hoger het prestatievermogen, hoe 
innovatiever men kan zijn, hoe adaptiever en succesvoller men met steeds 
dynamischer en complexere omstandigheden kan omgaan, en hoe meer men in 
staat is om de potentie van het collectief te begrijpen, benutten en verwezenlijken. 
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• Verbondenheid: De tweede (horizontale) dimensie, die voor presteren als een 

oorzakelijke factor werd geïdentificeerd, is de mate waarin een community innerlijk 
en onderling is verbonden. Bij een lage verbondenheid (of cohesie) opereert men in 
een gefragmenteerd verband, acteren de spelers vanuit geïsoleerde posities en 
enkel vanuit eigenbelang, zijn veiligheid en vertrouwdheid in hoge mate afwezig 
(en overheersen angst en argwaan), is men niet in staat om op een coherente, 
constructieve wijze te leren/werken vanuit de drie perspectieven/niveaus van leren, 
en zal zelfs de eerste drempel van een open mind te hoog blijken.  
 

De eerder genoemde drempels voor samenwerking vormen nu demarcatielijnen tussen 
de niveaus van verbondenheid in organisaties. De belangrijkste omslag die men in de 
ontwikkeling kan doormaken vindt plaats bij de diepgaande transformatie waarin de 
dominantie van eigen belang omslaat in samenwerking waarin het gemeenschappelijke 
belang domineert en richting geeft. Deze fundamentele omslag hebben we geduid met 
de slogan ‘van Ego-naar-Eco’ (Afbeelding 1) 22.  
 
 

 
Afbeelding 1: De fundamentele overgang en ontwikkeluitdaging: van Ego- naar Eco-systemen 
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vraag resulteert naar de uitdaging om van het ene type/niveau naar het andere te 
komen.  
In de gesprekken is dit model aan de deelnemers voorgelegd met de vraag; om aan te 
geven op welk niveau het samenwerkingsverband van de gesprekspartner op dat 
moment functioneerde. Met daarna als tweede vraag; op welk niveau het naar hun 
mening zou moeten functioneren. Zonder uitzondering werd geconstateerd dat men 
feitelijk opereerde op een egosystemisch niveau en dat men, gelet op de doelstelling 
en opdracht die men moet en wil realiseren, eigenlijk of veel meer op het 
ecosystemische niveau zou moeten opereren. Dat betekent niet meer en niet minder 
dan dat de eigen belangen te veel het spel domineren (van de collega-spelers, in 
persoon, maar vooral ook vanuit de deelnemende instituties) en dat er nog 
onvoldoende wordt geacteerd op basis van een gezamenlijk belang. Jonker (2013) 
spreekt in dat opzicht over de noodzaak van een Weconomy in tegenstelling tot de 
huidige Iconomy. 
 
Het Archetypen-model 
De bespreking van het model leverde ook de feedback op dat zo’n dichotomie wel een 
wat grove indeling is en dat daarbinnen weer één of meer subcategorieën kunnen 
worden onderscheiden. Zo zijn we, mede aan de hand van een verfijning van de 
horizontale ‘verbondenheid’-dimensie langs de verschillende drempels, uitgekomen 
op een model van vijf soorten samenwerkingsverbanden: het Archetypen-model. 
 
Archetypen: wat zijn dat? 
Het model wordt Archetypen-model genoemd omdat het bestaat uit een aantal 
archetypische ‘patronen’ waarin sociale systemen kunnen verkeren. Archetypen zijn 
min of meer vaste, deels bewuste en vooral onderbewuste patronen van denken en 
gedragen bij teams, organisaties, communities en culturen. Op het niveau van een 
specifiek archetype wordt een bepaalde combinatie van manieren van doen op enig 
moment als normaal beschouwd23: “Zo doen we dat hier nu eenmaal, zo is het goed”. 
Zonder dat men vaak zelf weet of en waarom dat ‘zo’ ook goed zou zijn voor de 
oplossing van nieuwe vraagstukken in nieuwe omstandigheden, wordt het daar 
reflexmatig op toegepast.  
 
Elk archetype heeft een eigen sociaal veld waarbinnen een nauwe onderlinge 
samenhang bestaat tussen het (zelf)bewustzijn, de communicatie en het gedrag van 
een klein (team/groep), middelgroot (institutie) of groot (samenleving) sociaal systeem.  
 
Archetypen zijn slechts tot op zekere hoogte flexibel; zij hebben de neiging om de 
ontwikkeling van haar leden te begrenzen, of hen zelfs in te sluiten. 
Adaptatievermogen kunnen we in dat licht zien als groeien: stap-voor-stap-
aanpassing binnen bestaande grenzen van een archetype (de vrijheidsgraden) en met 
een beperkt oprekken van de grenzen.  
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In geval van snelle, grote veranderingen is dan een breuk vereist met de opgebouwde 
automatische patronen; en is er een ontdekkingstocht vereist naar een nieuwe 
archetypische constellatie die beter in staat is om met de nieuwe omstandigheden om 
te gaan dan de oude. We spreken in dat geval niet meer over groei, maar over transitie, 
transformatie, of een sprong in de evolutie, of de mutatie in het DNA; een 
paradigmashift24. Dit soort processen is ingrijpend: ze gaan gepaard met mindshifts en 
crisisverschijnselen en worden door de leden vaak als bedreigend ervaren – met als 
gevolg dat men blijft teruggrijpen naar succesformules uit het eigenlijke al overleefde 
archetype25. (zie Afbeelding 2).  

  
Afbeelding 2: Archetypen en transformaties 

 
Het is volgens dit schema de kunst om als individu, groep, institutie en samenleving te 
leren functioneren op een zo hoog mogelijk ecosystemisch niveau (3.0 of 4.0) van 
individueel bewustzijn, onderlinge communicatie, organisatorische inrichting en 
maatschappelijke ordening. In dat ontwikkelproces zal de doorgroei van het ene naar 
het volgende niveau overigens niet vanzelf blijvend van het ene in het andere niveau 
terecht komen.  
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verantwoordelijkheid (‘wij’ 0.0, 1.0 of 2.0) in meerdere of mindere mate ontkend, 
gëexternaliseerd, of wordt het belang daarvan niet meegenomen de eigen keuzes 
(Tabel 1): 
 

 
Tabel 1: Kenmerken van archetypen: Sterktes en zwaktes, spanningsvelden, ontwikkelvragen en transitie 
leiderschap 

 
• Bij het 0.0 = survival archetype is het motto ‘ieder voor zich’, in een wereld van 

chaos en crisis en is het idee van ‘gezamenlijk’ bijna volledig afwezig. Men wordt 
geregeerd door de waan van de dag. In zo’n stadium gaat elk duurzaam 
samenwerkingsverband snel ten onder en verschijnt een ander al snel als een 
bedreiging van het ‘zelf’ en wordt er enkel zeer incidenteel samengewerkt. Men is 
voortdurend (nieuwe) branden aan het blussen en komt niet toe aan het opbouwen 
van gestructureerde relaties en organisatieprocessen. 

 
• Bij het 1.0 efficiënte machine archetype gaat het om hegemonie en ‘of-of’ 

concurrentie, want er is bij dit archetype maar ruimte voor één manier van denken 
en opereren; de onze óf die van jullie. Gezamenlijkheid bestaat alleen binnen de 
waarheid van de eigen community, waardoor er gaandeweg sprake zal zijn van een 
overmatig eenduidige systeem (monocultuur of nationalisme). Dat is in termen van 
presteren overigens al een stap vooruit ten opzichte van het 0.0 survival archetype. 
Maar op den duur leidt het tot een inflexibele, rigide wijze van organiseren 
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(bijvoorbeeld verkokering), die in complexe en dynamische omstandigheden in de 
problemen raakt, mede omdat men niet het vermogen heeft om te adapteren naar 
de externe dynamiek en deze daarom zal pogen uit te bannen (xenofobie). Het 
verwerven van een open mind is op dit niveau dé grote uitdaging omdat het vraagt 
om het leren inzien van de legitimiteit van andere manieren van denken en 
opereren. 

 

• Bij het 2.0 flexibele en autonome archetype gaat het om het verwerven van een 
optimale/maximale eigen positie binnen een veelheid van andere posities, 
dynamieken en belangen; waarbij de metafoor van de markt op dit moment vaak 
het geheel representeert. In de meeste Westerse samenlevingen is dit archetype 
inmiddels het gebruikelijke niveau van opereren en wordt het door sommigen zelfs 
als ultieme metafoor toegepast op alle maatschappelijke domeinen: de 
samenleving als onderneming. Binnen dit archetype is men al goed in staat tot 
voortdurend innoveren. Maar door de overwegende focus op het eigen belang (van 
één of slechts enkele) van de stakeholders bestaat het gevaar dat het aan zijn eigen 
succes ten gronde gaat, omdat het onvoldoende acht slaat op de impact die het 
heeft op de overall context waarin het functioneert en floreert. De vraag rijst dan of 
het wel acceptabel is dat men de kosten externaliseert naar het overall systeem en 
de opbrengsten internaliseert naar het eigen bezit. Van een archetype op het einde 
van het 2.0 niveau wordt het vermogen gevraagd om zich naar buiten te leren 
verbinden met het diverse en dynamische geheel waarvan men onderdeel is dat 
voor eenieder betekenisvol moet zijn/worden, waarvoor men dan vermogens moet 
ontwikkelen die compassie of solidariteit heten. Waarmee men in de ontwikkeling 
is aanbeland bij de drempel van het ‘open gemoed’. 

 
Op weg naar het ecosysteem-niveau vindt binnen het ‘sociale veld’ een belangrijke 
omslag plaats in de verhouding tussen ‘eigen belang’ en ‘collectief belang’. De 
begrippen schelen slechts één letter, maar er gaat een wereld van verschil achter 
schuil: binnen de EGOsystemen staan het streven naar autonomie, vrijheid en 
onafhankelijkheid voorop en wordt voorrang gegeven aan het eigen belang (vandaar 
natuurlijk het begrip ‘ego’). Bij ECOsystemen gaat het in veel sterkere mate om vormen 
van wederzijdse afhankelijkheid, open gebondenheid en gezamenlijk belang. Het ‘mij’ 
staat als het ware in het teken van het ‘wij’; innovatie is dan niet meer pur sang een 
technisch-commercieel issue, maar komt in het teken te staan van de vraag ‘waartoe 
innoveren?’ – in de zin van welk gemeenschappelijk, sociaal/maatschappelijk belang 
het dient.  
In termen van de hiervoor beschreven drie niveaus van leren, gaat het bij de omslag 
van Ego-naar-Eco in sterke mate om een omslag op het 1e (persoonlijke) en 2e 
(interpersoonlijke) niveau. Wanneer deze omslag stagneert, vindt gemakkelijk een 
rigidisering plaats van het 2.0 archetype en raakt een community opgesloten in 
narcisme.  
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• In het 3.0 multi-stakeholder archetype wordt men gedreven door een 

bewustzijn dat het individuele bestaan uiteindelijk alleen succesvol en betekenisvol 
is wanneer ook het collectief floreert én dat men daar zelf ook mede 
verantwoordelijk voor is. Bij dit archetype wordt voor het eerst dus het eigen 
opereren afhankelijk gezien van het geheel. Dat geheel is dan aanvankelijk nog niet 
meer dan de som van de posities en belangen van de afzonderlijke spelers. Waarbij 
de uitkomst van die som er wel toe doet en positief moet zijn. Bij uitstek is dit dus 
het archetypische stadium van de wereld van multiple helix-samenwerking waarop 
we ons in dit project richten. Voorbeelden ervan zijn de vele overlegvormen die 
kunnen worden gerekend tot het voormalige maatschappelijke middenveld, maar 
ook coöperaties en netwerken rond de circulaire economie zijn voorbeelden van 
3.0 organiseren26. Het interessante is nu dat op dit niveau een focus op ‘eigendom’ 
en ‘autonomie’ als doel begint op te lossen en langzaamaan plaats maakt voor een 
oriëntatie op ‘beschikbaarheid’ en ‘gezamenlijkheid’. Zie bijvoorbeeld de opkomst 
van de deeleconomie (delen van gereedschap en auto’s op buurtniveau), of de shift 
in de industrie van verkoop van producten (lampen), naar transacties rond 
functionaliteiten (licht).  
Gaandeweg de ontwikkeling van een 3.0-archetype doet zich steeds vaker de vraag 
voor naar de manier waarop men zich als community ontwikkelt. De visionaire en 
strategische dialogen over de toekomst krijgen een steeds pregnantere rol. Vloeien 
de taken en rollen van de individuen en afzonderlijke spelers voort uit de keuze 
voor één scenario? Op enig moment wordt men zo voor existentiële keuzes 
gesteld; niet alleen over hoe samen te werken, maar ook over hoe samen te leven. 

 
• Bij het 4.0 lerend ecosysteem archetype gaat het besef van wederzijdse 

afhankelijkheid daarom nog een stap verder en wordt de eigen existentie in grote 
mate gedefinieerd in termen van het gehele systeem. De nodige tijd en energie 
gaat dan uit naar het gezamenlijk duiden van wat de toekomst van het geheel zou 
kunnen zijn, c.q. van wat die aan het worden is (emergentie) en wat van eenieder 
aan bijdrage wordt vereist om de tot dan de nog niet benutte potentie ook 
daadwerkelijk te benutten (generatief). Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse 
bijeenkomsten van het World Economic Forum, of de manier waarop wereldwijd 
duizenden wetenschappers met elkaar rond het CERN samenwerken, gedreven door 
een gezamenlijk ideaal om de kleinste bouwstenen van de materie te ontrafelen.  
Met de term ‘inclusieve samenleving’ heeft het ecosysteem Brainport 2020 zichzelf 
ook op reis naar dit ‘hoogste’ archetype gezet. 

 
Passen we dit schema toe op de vraag naar het leren in en van complexe, multiple 
stakeholder samenwerkingsverbanden, dan wordt duidelijk dat de leden daarvan 
tenminste over een 3.0-stakeholder bewustzijn moeten beschikken. Dat wil zeggen, 
men moet in staat raken om vanuit meerdere verschillende belangen en posities te 
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kijken naar het samenwerkingsproces (een multiple open mind) én om samen te 
werken vanuit het idee dat de andere spelers wezenlijk nodig zijn om een gezamenlijk 
resultaat te kunnen boeken - waarvan het eigen resultaat dan deels afhankelijk is. Ook 
moet men in staat zijn tot de daarbij horende onderlinge open communicatie en 
daarvoor dus relaties kunnen aangaan die gebaseerd zijn op wederzijdse 
afhankelijkheid. Het gaat o.i. dan om deels nieuwe kennis en competenties, die nog 
niet gedetailleerd zijn gedefinieerd en waarvan onduidelijk is hoe en waar die kunnen 
worden geleerd en /of ontwikkeld. 
 
Het Archetypen-schema is in alle gevoerde gesprekken gebruikt als ‘oriëntatiekaart’. 
Allereerst voor het duiden van de spanning die er vaak bestaat tussen enerzijds het 
feitelijke niveau van functioneren van egosystemische netwerken (0.0 – 2.0) versus het 
ecosystemische niveau (3.0 -4.0) dat eigenlijk vereist is. Daarbij bleek dat het de 
meeste ecosysteemspelers ontbreekt aan taxonomieën en modellen waarmee zij zich 
persoonlijk of gezamenlijk een beeld vormen van de stand van ontwikkeling van de 
samenwerkingsverbanden waarin ze acteren: “Doen we het eigenlijk wel goed 
(genoeg)? Hebben we de potentie om het beter te doen? Waar liggen onze grenzen? 
Wat zijn de benchmarks? Hoe maken we een transitie?”  
Als routekaart is het Archetypen-model behulpzaam bij het formuleren van de vraag, 
bijvoorbeeld naar wat het betekent om een sociaal systeem te ontwikkelen van een 2.0 
niveau archetype (flexibele organisatie) naar een 3.0 niveau archetype (multiple 
stakeholder) en van daaruit weer verder naar het hoogste 4.0 niveau archetype (lerend 
ecosysteem), alle met de steeds andere vormen van bewustzijn en gedrag.  
 
It goes without saying dat de Archetypen-thematiek, naast met presteren en 
functioneren, alles te maken heeft met de formatie van individuele en collectieve 
identiteiten en daarmee dus ook in hoge mate met vormen van zelf- en wederzijds 
vertrouwen. Bij de egosystemische archetypen bijvoorbeeld speelt wantrouwen een 
structureel veel sterkere en belemmerende rol; het creëert daar veel sterker een 
psychosociaal harnas dan binnen de ecosystemische archetypen. Verhaeghe (2014) 
heeft de ingrijpende impact beschreven die een neoliberale ideologie, als voorbeeld 
van een 2.0 archetype, heeft op de ontwikkeling van zowel de identiteit van de 
westerse mens, als op de definitie van vrijheid: Met de overmatige nadruk op 
individuele autonomie en verantwoordelijkheid die daarin gepropageerd wordt, wordt 
de ontwikkeling van nieuwe, 3.0 vormen van gezamenlijkheid geblokkeerd of zelfs 
verdacht. Met alle gevolgen voor bijvoorbeeld het psychisch welzijn en het openbaar 
bestuur. 
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2.4  Een Triple Helix Academy als faciliterende 

ontwikkelomgeving 
 
Het zal na de voorafgaande beschrijvingen van de ‘ecosysteem-ontwikkelprocessen’ 
niet uit de lucht komen vallen wanneer we hier constateren dat niet aangenomen mag 
worden dat de vele netwerken en samenwerkingsverbanden die onze samenleving 
inmiddels telt, zich spontaan, zonder vormen van ondersteuning en begeleiding, naar 
die hogere vormen van samenwerking zullen ontwikkelen. Vanwege het bestaan van de 
blinde vlek op het terrein van twee van de drie perspectieven die essentieel zijn voor 
gezamenlijk leren, wordt met een gerust hart ook gesteld dat de in-house ervaring en 
expertise op dit vlak in veel gevallen onvoldoende voorhanden zal zijn27. 
 
Van Ego naar Eco: spontaan en autonoom en/of gefaciliteerd? 
In een aantal gesprekken kwamen ook andere kenmerken van de lerende organisatie 
aan de orde. Vervolgens vroegen we de geïnterviewden naar de relevantie hiervan en 
de mogelijkheden en bottlenecks voor het toepassen binnen de eigen organisatie/het 
netwerk. Die (on)mogelijkheden werden als volgt gezien: 

 
• Open Mind? In diverse organisaties heeft men een bepaalde mate van open cultuur 

weten te realiseren die het in gesprekken over de gang van zaken mogelijk maakt 
om elkaar aan te spreken op destructief gedrag en vooroordelen, of op het 
downloaden van oplossingen uit het verleden, etc. Het is dan mogelijk om de 
eerste barrière te nemen. Wanneer vervolgens gevraagd werd of een dergelijke 
open mind-cultuur ook in de triple helix-samenwerking aanwezig was, werd het 
beeld al veel wisselender. In sommige samenwerkingsverbanden bestaat die 
vertrouwde openheid wel, in sommige bij tijd en wijle en bij andere helemaal niet. 
 

• Open Gemoed? Daarna werd gevraagd naar ervaringen met het samenwerken op de 
volgende, relationeel diepere laag, waarbij men elkaar ook in emotionele zin ruimte 
geeft én kan ontmoeten. Dit bleek binnen de eigen organisaties al veel minder vaak 
voor te komen, althans niet duurzaam en hooguit op bepaalde momenten. Een 
enkeling merkte wel op dat men toch een sfeer en cultuur had weten te creëren 
waarin men elkaar, zo nodig, gerust de maat kon nemen zonder daar later op te 
worden afgestraft.  
Bij doorvraag naar vergelijkbare ervaringen binnen hun  samenwerkingsverbanden 
werd duidelijk dat (ook weer een uitzondering daargelaten) het sociaal-emotionele 
landschap zelden ruimte laat voor echte dialogen op dit niveau. En dat er, behalve 
bij onvermijdelijke onderwerpen als een uitslaand conflict, geen cultuur of tijd is 
om mindere evidente (inter)persoonlijke samenwerkingsthema’s gezamenlijk te 
verkennen. 
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Gevraagd naar het waarom hiervan, kwamen vooral duidingen naar voren van 
gebrek aan vertrouwen, elkaar onvoldoende kennen en dus niet kunnen ‘vatten’, 
“lastige’ gesprekken vertroebelen de sfeer gemakkelijk en je kunt er praktisch niks 
mee, dus kappen we die maar af”. Men gaat ze na verloop van tijd ook niet meer 
plenair aan, teneinde emotioneel onwelgevallige toestanden (gedoe) te voorkomen, 
etc.  
In een enkel geval werd deze situatie als prima beoordeeld. Want, zo was de 
redenering, er bestaat een 'typisch Brabantse’ oplossing voor, die inhoudt dat men 
na afloop van de formele bijeenkomst ‘op het dorpsplein’ nakaart en een probleem 
op die informele manier oplost (het klein houden), buiten de formele 
schijnwerpers. Verschillen en/of overeenkomsten met de negatieve impact van een 
al te informele aanpak, met als voorbeeld de integriteitsproblemen in de gemeente 
Roermond, of de manieren waarop de onderwereld, bijvoorbeeld in Brabant 
probeert om informeel in de bovenwereld te infiltreren, bleken moeilijk te 
bespreken.  
Dit zijn allemaal voorbeelden van het eerder genoemde spiegelpaleis, dat 
gerelateerd is aan de gemoedsdrempel van ontwikkeling en waarin werkelijke 
opvattingen en schijnbedoelingen ogenschijnlijk dwars door elkaar lopen en 
nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden zijn. 
 

• Daadwerkelijke actie? Wanneer vervolgens op deze statements werd doorgevraagd 
(“Heb je dan niet het gevoel dat jullie op die manier iets laten liggen?”)  werd - 
behalve door degene die kwam met de ‘Brabantse’ oplossing - steevast 
geantwoord dat men dat gevoel dan inderdaad heeft, maar ook niet weet hoe 
zoiets beter kan gaan. Ook werd duidelijk dat het vermijden van (persoonlijk of 
collectieve) conflicten, en schade in de relatie/het proces of gezichtsverlies in zo’n 
geval overheersen.  
In ieder geval snijdt een dergelijke opstelling de pas af naar gezamenlijke 
verkenningen op een dieper niveau, met een beter opereren van het geheel, als 
mogelijke uitkomst. Het adagium dat ‘zonder wrijving geen glans’ ontstaat, wordt 
in dat opzicht gezien als even waar alsook van een brug te ver: “Daar zijn we nog 
lang niet aan toe”. Hoe men dan op enig moment over de van-Ego-naar-Eco brug 
denkt te raken bleek een verkeerde vraag, omdat die er van uitgaat dat men ook 
daadwerkelijk de overzijde van de rivier wenst te bereiken. En dat was dan 
vervolgens niet echt weer het geval.  
Hetgeen veel zegt over de slaagkans van initiatieven om substantieel beter te gaan 
opereren. 

 
Hierbij moet nogmaals worden aangetekend dat dit alles niet wil zeggen dat de 
betreffende samenwerkingsverbanden functioneel of zakelijk slecht presteren. Binnen 
het gremium is meestal de nodige technische professionaliteit voorhanden. Die zorgt 
ervoor dat in geval van een al te stroperige procesgang deze op enig moment wel weer 
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wat gaat vlotten en dat het geplande resultaat uiteindelijk wel ongeveer wordt gehaald. 
Maar, de aarzelende manier waarmee oordelen over het functioneren worden gegeven, 
doet vermoeden dat er ook weer gemakkelijk beletselen opdoemen voor het inrichten 
en ontwikkelen van concrete (ecosysteem) verbetertrajecten. 
 
Laag niveau van verbondenheid 
Wanneer we deze exercities duiden kunnen we stellen dat veel samenwerkings-
verbanden psycho- en sociodynamisch waarschijnlijk op het betrekkelijk gemiddelde, 
2.0 egosystemisch niveau van verbondenheid functioneren; de partners hebben weinig 
ervaring in het op een 3.0 dieper niveau met elkaar communiceren en in het opereren 
aan de ‘andere kant van drempels’.  
De grenzen van een 2.0 archetype samenwerkingsverband zijn evenwel niet van fysieke 
aard, maar worden gevormd door psychosociale patronen (gewoontes, angsten, 
schaamte, verwarring, schijngedrag en vermommingen, etc.) die het noodzakelijk 
overschrijden van drempels verhinderen. Van-ego-naar-eco gaat daarom over 
psychosociale zaken als drempelvrees, moerassen, stroomversnellingen en 
spiegelpaleizen.  
Rond blijven cirkelen in een crisis is natuurlijk óók een vorm van leren. Maar eerder 
gaat het dan om het in stand houden van patronen en grenzen van een archetype. Dat 
is uiteindelijk een vorm van vermijden van leren en gaat dan niet om de vraag hoe door 
te groeien naar een lerende community, om die grenzen weet te doorbreken. Dit zijn 
mechanismen waarlangs archetypen ontstaat en waarmee ze zichzelf in stand houden.  

 
Het punt is nu of en zo ja hoe bestaande communities in staat kunnen raken om door 
die van-Ego-naar-Eco barrières te breken, c.q. zich in dat transitieproces te laten 
faciliteren?  
Duidelijk is geworden dat dit zal moeten beginnen op een kleine experimenterende 
schaal, die bij gebleken succes kan worden opgeschaald. Waarschijnlijk is de vorming 
van Communities of Practice en een co-creatie laboratorium/werkplaats een 
verstandige insteek. Daarbinnen ontstaat dan ruimte om te experimenteren met de 
wijze waarop een triple helix-samenwerkingsverband de eerste ontwikkelstappen kan 
zetten. 
 
Een Academy 
Het idee voor een Triple Helix Academy of een Lerende Ecosysteem Academy ontstond 
op het snijvlak van de hierboven beschreven ervaringen en inzichten op het terrein van 
enerzijds de ontwikkeling van lerende professionals (coaching), teams 
(teamontwikkeling) en organisaties en anderzijds de waargenomen opkomst van 
maatschappelijke organismen als ecosystemen. In 2012 werd op basis hiervan al een 
eerste ervaring op gedaan ten tijde van de opstart van het Brainport 2020 
Directieoverleg. Duidelijk werd sindsdien dat het samenwerkingsspel op het hogere 
aggregatieniveau van multiple helix-netwerken deels vergelijkbaar, maar ook weer net 
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anders verloopt dan binnen deelnemende overheden, onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen en/of ondernemingen. Vooralsnog levert dat nog 
onbeantwoorde vragen op,: 
• Er lijken specifieke ecosysteem-kennis en -competenties vereist om hoogwaardige 

en succesvolle ecosystemische, 3.0 of 4.0 samenwerking tot stand te brengen en 
houden. Maar welke zijn dat? Wat is er voor nodig om, in analogie met lerende 
organisaties, een lerend ecosysteem te worden? De resultaten uit de gesprekken 
rond dit thema worden gepresenteerd in de 4e en 5e ontdekking van Hoofdstuk 3. 

• Langs welke ontwikkelstappen kunnen egosysteem-communities daadwerkelijk en 
blijvend verder naar een hoger niveau evolueren/transformeren? 

• Welke ontwikkelomgevingen, -programma’s en leer- en –antropotechnieken’28 zijn 
vereist/ geschikt om de beoogde van-Ego-naar-Eco ontwikkeling adequaat te 
faciliteren? Wat is in dat kader bijvoorbeeld emergent/generatief ontwikkelen (4.0)? 

• Last but not least: aan welke eisen moeten de professionals voldoen die via 
ontwikkelactiviteiten (coaching en of procesfacilitatie) van buitenaf degenen 
begeleiden die bestuurlijk of operationeel in de ecosystemen actief zijn? Wat 
dienen deze ecosysteem-trainers te kennen en kunnen? En, niet te vergeten, gaat 
het bij dit (nieuwe) ontwikkelen überhaupt wel om iets dat op trainen lijkt (zie ook 
Bijlage 2)? 

 
Het inzicht is nu dat voor de beantwoording van deze vragen voor een deel al het 
nodige bekend en onderzocht is (bijvoorbeeld rond lerende organisaties en Theory-U 
en rond aan governance-gerelateerde onderwerpen), maar dat er voor weer een ander 
deel ook nog tamelijk nieuwe gebieden moeten worden geëxploreerd.  
 
Een Academy kan hiervoor in eerste instantie een permanente ontwikkelomgeving te 
bieden met een ecosysteem-laboratorium of werkplaats. Daarbinnen kunnen 
professionals, op basis van co-creatie met professionals uit de dagelijkse praktijk, 
werken aan het uitbreiden en verdiepen van de noodzakelijke ecosysteem-kennis en –
vaardigheden. Ook kan men hier nieuwe ontwikkelmodellen en sociotechnieken op het 
gebied van lerende ecosystemen exploreren en testen. Tegelijkertijd met het werken 
aan een betere praktijk, zal dus ook gewerkt kunnen én moeten worden aan de 
ontwikkeling van de ‘theorie van lerende ecosystemen’. 
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3.  Resultaten van de gesprekken: ontdekkingen rond 
triple helix-ontwikkelthema’s 

 
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van de gevoerde gesprekken thematisch 
in de vorm van een reeks ontdekkingen. Het is uitdrukkelijk geen letterlijke rapportage 
van de gevoerde gesprekken, maar vooral een inhoudelijke groepering van 
onderwerpen die aan bod kwamen. Bij wijze van inleiding op deze thematische 
uitkomsten uit de ontdekkingstocht, volgen hier eerst enkele inleidende 
waarnemingen.  
 
Wederzijdse kennis: eerste vereiste 
In eerste instantie gaven de gesprekken informatieve, heldere en diepgaande beelden 
van de stand van zaken binnen afzonderlijke samenwerkingsdelen als de overheid, 
kennisinstellingen, en ondernemingen. Daarbij werd in bijna alle gevallen duidelijk dat 
het voor een goed begrip van reacties, taal en gedrag van ‘collega’s’ in 
samenwerkingsverbanden noodzakelijk is om meer van hun actualiteit en de 
onderliggende cultuur en processen af te weten. Dat vormde een eerste bevestiging 
van het idee dat, wanneer men niet over meer dan oppervlakkige kennis over de 
partners beschikt, men gemakkelijk tegen de randen van de eigen ‘bril’ aanloopt bij 
het interpreteren van andermans gedrag.  
 
Oefen- en verdiepingsmateriaal 
Sommige gesprekken leverden dusdanig rijke informatie op dat een verslag ervan 
mogelijk gebruikt kan gaan worden als oefen- en verdiepingsmateriaal in een later 
ontwikkelprogramma29. Duidelijk werd dat de spelers binnen de meeste 
samenwerkingsverbanden er (veel te) gemakkelijk van uitgaan dat (nieuwe) collega’s 
voldoende (professionele) kennis hebben van de domeinen en subculturen van de 
andere stakeholders. Slechts in enkele gevallen wordt er aandacht besteed aan het 
goed inwerken van een nieuwe collega. Dat geldt niet alleen voor de zakelijke 
aspecten, maar vooral ook voor het elkaar écht leren kennen; vaak volgt slechts een 
kort voorstelrondje (‘Kijk maar op LinkedIn’). Dat soort activiteiten wordt vooral gezien 
als een vorm van beleefdheid en niet als een noodzakelijk onderdeel van het 
werkproces: het opbouwen van ecosysteem netwerkrelaties. 
 
Diverse gesprekspartners gaven voorbeelden van situaties waarin het gebrek aan 
voldoende wederzijdse kennis gemakkelijk leidt tot soms heftige misverstanden. Op de 
vraag of ‘schuren’ niet ook tot een nieuwe ‘glans’ in de samenwerking kan leiden, 
kwam meestal de reactie dat die mogelijkheid inderdaad best zou kunnen bestaan, 
maar meestal niet gerealiseerd werd. De oplopende conflicten die zich met enige 
regelmaat voordoet heeft meestal geen constructieve of verhelderende, eerder een 
pijnlijke, destructieve uitwerking op de voortgang van de samenwerking. In sommige 
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gevallen leidt dit tot duurzaam verstoorde of gestolde relaties, processen en 
besluitvorming. 
 
Samenwerking vraagt om andere aandacht 
Veel van de gesprekspartners kennen een agenda die sowieso zwaar beladen is vanuit 
de bestuurlijke of operationele rollen die ze in de eigen interne organisatie(s) 
vervullen. Samenwerking met externe partijen komt daar nog eens bovenop. Ook al 
beschouwt men de externe relaties en activiteiten als evident behorend tot het eigen 
takenpakket, dat neemt niet weg dat in de nodige gevallen de psychologische balans 
doorslaat naar de eigen organisatie. Diverse gesprekspartners gaven aan dat men 
eigenlijk tijd en energie tekort komt om (ook) de externe rollen/events goed voor te 
bereiden. Dat komt de dialogen en reflecties binnen de bijgewoonde externe 
bijeenkomsten niet ten goede. Daarbij komt dat regelmatig wordt uitgesproken dat 
diverse samenwerkingsverbanden (zowel op het bestuurlijke als op het operatonele 
vlak) veel ambiguïteit kennen ten aanzien van rolverdelingen en governance en dat 
zo’n tekort aan transparantie nadelig werkt op de kwaliteit van de besluitvorming en 
het overall proces. Zeker wanneer op de hoog complexe (en soms erg discontinue) mix 
van stakeholders, thema’s en processen in aanmerking wordt genomen. Onduidelijk 
blijft bijvoorbeeld ook (te) lang vanuit welke definitie van gezamenlijk en specifiek 
belang anderen wel, of nu net niet handelen.  
 
Het ‘ecosysteemwerk’ komt niet alleen vaak bij een drukke in-house agenda, ook 
duurt het vaak langer dan in de eigen organisatie voordat processen op gang komen. 
Dat heeft te maken met de complexiteit en dynamiek zoals deze ervaren wordt én met 
het zich lang onvoldoende veilig en vertrouwd voelen in de ecosysteem omgeving. De 
ambiguïteit en ondoorzichtigheid raakt ook het verloop en de uitkomsten van het 
besluitvormingsproces. Alles bij elkaar genomen ontstaat een beeld van gevoelens van 
individueel en gezamenlijk suboptimaal functioneren (zie ook de 1e ontdekking). 
Althans, wanneer daar naar wordt gevraagd wordt dat ook zo uitgesproken. Maar vaak 
werd direct daarna zo’n persoonlijk oordeel onderuitgehaald met een opmerking in de 
trant van “Maar het is ook maar de vraag wat je als maatstaf neemt voor ‘goed’”. 
 
In de ogen van diverse maatschappelijke orkanen 
Bovenop de gewone professionele complexiteit en dynamiek van het opereren van/in 
samenwerkingsverbanden valt nog een ander belangrijk aspect op. Steeds vaker wordt 
uitgesproken dat de samenleving in diverse opzichten (economisch, bestuurlijk, 
cultureel enzovoort) in het ongerede is en dat veel verhoudingen aan het kantelen zijn; 
het begrip paradigmashift of transitie valt regelmatig30. Sommigen spreken over een 
situatie waarin we “in de ogen van meerdere orkanen verkeren” om de ervaren mate 
van maatschappelijke instabiliteit aan te duiden. Een enkele keer werd zelfs 
gethematiseerd dat diverse kenmerken van failing states ook rechtstreeks van 
toepassing kunnen worden verklaard op het disfunctioneren van onze eigen 
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overheden, en niet alleen op samenlevingen aan de rand van en ver buiten het Westen. 
Waarbij dan soms een vergelijking werd gemaakt met het buurland België, waar in 
2011 gedurende een jaar geen functionerend kabinet bestond. Dat veroorzaakte 
volgens sommigen geen noemenswaardige problemen; er bestaan zoveel 
intermediërende instanties en processen dat een samenleving (voor een deel) gewoon 
bleek door te kunnen functioneren. 
 
Minder richtinggevende kracht 
Hoe dan ook zijn de meeste gesprekspartners het erover eens dat veel gebruikelijke 
perspectieven en ideologische kaders hun richtinggevende kracht momenteel 
verliezen. Dat maakt een snelle en effectieve navigatie door de verschillende transities 
extra lastig. Dát gegeven werkt dan in het kwadraat door in de werelden van 
triple/multiple helix-samenwerking, waarin sowieso al verschillende belangen en 
perspectieven bijeenkomen. Daarvoor is het een uitdaging om de verschillende 
dimensies, al samenwerkend, succesvol tot hun recht te laten komen en samen te 
brengen in een nieuw, richtinggevend gezamenlijk uitgangspunt.  
Een aantal van de deelperspectieven is dus ook zelf nog eens in transitie. Hetgeen weer 
een grote impact heeft op de strategische en praktische bestuurbaarheid van de 
processen. Zo heeft er dit voorjaar 2015 er een herijking plaats gevonden van de 
Brainport 2020-strategie. Het kan niet anders of deze transitieaspecten hebben bij het 
herformuleren van deze strategie een belangrijke rol gespeeld. 
 
Tegelijkertijd worden ook op het niveau van de ecosystemen de verschillende soorten 
kanteling natuurlijk zichtbaar/tastbaar. Hetzelfde geldt voor de (soms als zeer urgent 
beleefde) vraag naar hoe die kantelingen op een constructieve wijze gedacht en 
bestierd kunnen worden; en natuurlijk ook naar hoe de toekomst, die daaruit moet 
resulteren, verbeeld en bewerkt kan worden. Dat generatieve, emergente en narratieve 
vraagstuk zet veel druk op degenen die in visionaire en operationele zin werken 
binnen de aan transitie onderhevige processen én op degenen die er in een 
leidinggevende, besturende, dan wel toezichthoudende rol bij betrokken zijn. Dat 
maakt een het kunnen beschikken over een ecosystemisch lerend vermogen extra 
noodzakelijk. 
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1e Ontdekking:  “Oh, ik ben dus niet de enige die vind dat het  
samenwerken beter zou kunnen en ook zou  
moeten?” 

 
Aanvankelijk was het de verwachting dat binnen de gesprekken het hoofdthema – de 
kwaliteit en ontwikkelbaarheid van ecosystemen – uitgebreid uiteengezet zou moeten 
worden. Nut, noodzaak en urgentie van het verbeteren van ecosysteem-performance 
bleken echter nauwelijks een punt; iedereen liep op zijn of haar manier al wel te 
kauwen op de vraag ‘of dit nu alles was’ en ‘of het eigenlijk niet beter zou kunnen 
verlopen’. Waarbij ‘dit’ en ‘het’ slaan op de kwaliteit van de externe 
samenwerkingsprocessen waarin men acteert. Dat feit op zich is al een interessante 
ontdekking.  
De vervolgvraag was wat men dan met die innerlijke observaties doet in gesprekken 
met collega’s. De antwoorden daarop maakten duidelijk dat het niet gebruikelijk is om 
er binnen samenwerkingsverbanden (afgezien van een enkel zijdelings een-op-een-
gesprek) gezamenlijk over te spreken.  
 
• Behoudens uitzonderingen hebben veel gesprekspartners niet erg veel ervaring met 

écht goed lopende samenwerkingsverbanden: “Er is altijd en overal wel wat”. En het 
ontbreken van aansprekende referentiemodellen maakt dat de verwachtingen ten 
aanzien van het eigen functioneren onderbewust naar beneden worden bijgesteld: 
“Kennelijk gaat dat zo”, werd vaak opgemerkt. Doordat een duidelijk gezamenlijk 
operationeel/normatief referentiekader ontbreekt, treedt er gewenning op aan een 
matig niveau (“Het is wel OK zo”). Tegelijkertijd weet men ook niet of en hoe het 
opereren beter zou kunnen worden en is er een grote onbekendheid met en 
ongeloof in de ontwikkelmogelijkheden (“Kan dat dan wel?”).  
 

• Vaak wordt er onderling ook niet over gesproken uit angst voor het verwijt van soft 
gedoe; een signaal van een gebrek aan onderling vertrouwen. In enkele gevallen 
werd rond dit thema gemeld dat binnen sommige triple helix-verbanden de 
mentale en talige subcultuur van een van de onderdelen (bijvoorbeeld de 
ondernemers) erg dominant kan zijn. Benaderingen (en oordelen) vanuit andere 
subculturen worden daardoor overschaduwd. “Ophouden met polderen”, “Eindelijk 
eens gaan doorpakken”, “Niet bang zijn om vieze handen te maken” zijn 
statements waarmee andere visies terzijde worden geschoven. 

 
• De gesprekspartners vergelijken de ervaren/waargenomen situatie binnen de 

samenwerkingsverbanden wél vaak met de processen binnen de eigen organisatie. 
Soms spreekt iemand eerder met collega’s uit de eigen organisatie over de gang 
van zaken binnen het samenwerkingsverband, dan met collega’s binnen het 
verband zelf 31.  
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• Veel gesprekspartners zijn zich bewust van het feit dat men binnen een 
ecosysteem anders functioneert dan in de eigen organisatie. De precieze aard van 
dat andere blijkt over het algemeen moeilijk te benoemen. Daardoor wordt voor de 
aanpak van verbetering gemakkelijk verwezen naar oplossingen die goed werkten 
bij (vergelijkbare) vraagstukken uit het verleden/uit de eigen organisatie 
(downloaden van oude of lokale oplossingen). 

 
• Is er sprake van een groot contrast in performance tussen die van het netwerk en 

van de eigen organisatie? Dan spreken veel gesprekspartners uit dat veel 
mogelijkheden onbenut blijven (sluimeren) en dat er veel verspilling van energie en 
middelen plaatsvindt, vanwege een gebrek aan voortgang. 

 
• Alleen in extreme gevallen (bijvoorbeeld in geval van een duidelijk disfunctioneren 

van een of enkele partners) spreekt men onderling over de kwaliteit van het 
gezamenlijke proces en wordt er iets op ondernomen. 

 
• Grosso modo baseert men zich veel op monologue interieurs en denkt onderweg 

van en naar bijeenkomsten na over de verwachtingen en ervaringen.  
 

• Over het algemeen is men overigens van oordeel dat de meeste 
samenwerkingsverbanden niet echt slecht functioneren. Wat dan meer zegt over 
het besef dat het ook ‘beroerd’ kan gaan, dan over het idee dat het ‘beter’ kan en 
moet gaan32. 

  
Bij dit soort taxaties moet dan de kanttekening worden gezet dat het deels 
gerationaliseerde professionele taxaties zijn, en dat het dus ook kan gaan om vormen 
van cognitieve dissonantie, of wellicht zelfs reactieformatie. Dat zijn krachtige 
psychologische mechanismen waarbij een bewust (zakelijk) oordeel over een 
gebeurtenis of toestand, bijvoorbeeld “Het gaat met ons samenwerkingsverband niet 
goed”, onderbewust wordt aangepast tot “Het gaat best wel aardig, gelet op de 
omstandigheden”. Die aanpassing gebeurt dan ter vermijding van onwenselijke/ 
onaangename innerlijke en onderlinge spanning, die voort zou vloeien uit het openlijk 
bespreken van de negatieve waarneming. Zeker wanneer ‘hard’ bewijs ontbreekt ligt 
dit soort mechanismen van zelfbescherming en zelfcensuur gemakkelijk op de loer. 
Voor zover dit thema besproken is, waren de meeste gesprekspartners überhaupt niet 
bekend met deze psycho- en sociodynamische mechanismen. In de gesprekken werd 
ter illustratie van de interactie tussen bewuste en onderbewuste gedragsreflexen 
gebruik gemaakt van de casus ‘De rode lamp in lesauto’s bij slipcursussen’, welke is 
ontleend aan Ardon (2011)33. 
 
Voor de goede orde: het gaat hier vooral om de vraag naar de kwaliteit van de 
onderlinge verbinding. Voor de beoordeling van de zakelijke performance worden vaak 
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uitgebreide strategische en operationele documenten, checklists en meetbare 
indicatoren gehanteerd. 
 
De meeste gesprekspartners hadden geen helder beeld van de (al dan niet 
oorzakelijke) relaties tussen de prestatie van het samenwerkingsverband en de 
kwaliteit van de onderlinge samenwerking. 
 
Na de eerste paar gesprekken werden de waarnemingen van deze patronen duidelijk, 
waarop ze in latere gesprekken werden ingebracht. “Vond men het niet opmerkelijk dat 
anderen vergelijkbare geluiden lieten horen?” Waarop diverse respondenten reageerden 
in de trant van “Huh? Ik ben dus niet de enige die upgrading nodig vindt!” Vaak werd 
men zich er pas op dat moment van bewust dat men over deze onderwerpen onderling 
niet communiceert. Laat staan actief aandacht besteedt aan de 1e (ik) en 2e (wij) 
ontwikkelperspectieven. 
 
 

  Samenvatting 1e ontdekking: 
 
Men spreekt binnen triple helix-samenwerkingsverbanden om verschillende 
redenen onderling weinig tot niet (zeker niet plenair) over het idee dat het 
mogelijk moet zijn om de gezamenlijke potentie beter te benutten. Ook wordt er 
niet gesproken over het feit dat het huidige niveau van samenwerken eigenlijk te 
laag is om de opdracht echt goed uit te kunnen voeren.  
Vier redenen hiervoor: 
1. Veel gesprekspartners schatten zelf in dat collega’s de situatie anders 

waarnemen (meestal denkt men ‘minder negatief’) en beginnen er dus zelf 
niet over; 

2. Ze zijn zich niet bewust van het bestaan, de werking en impact van deze 
collectieve non-communicatie; 

3. Het benodigde niveau van vertrouwen voor dat soort gesprekken is 
onvoldoende om gemakkelijk over dit soort thema’s te spreken. 

4. Het is onbekend met óf en zo ja hoe een samenwerkingsverband substantieel 
beter zou kunnen gaan opereren, ook omdat het ontbreekt aan handzame 
referentiemodellen en indicatoren. 
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2e Ontdekking:  “Het kan dus wel? Maar hoe dan?” Van blinde vlek 
naar de kunst van het lerende ecosysteem 

 
In veel gevallen lijkt het binnen samenwerkingsverbanden dus te ontbreken aan 
onderlinge reflectie op het gezamenlijke opereren; er is sprake van een collectieve 
blinde vlek. Het actief ontwikkelen van de samenwerking wordt daarom ook niet 
meteen gezien als een issue dat vraagt om een gemeenschappelijke en 
programmatische aanpak.  
 
Eén van de respondenten opperde als aanvullende verklaring hiervoor dat het bij triple 
helix-ecosystemen niet alleen om psychologische, maar ook om complexe en 
verweven sociologische processen gaat. Die manieren van denken, analyseren en 
communiceren lijken op dit moment uit de belangstelling te zijn verdwenen: 
 

“Het zijn processen op mesoniveau en die hebben weinig aandacht 
(meer) in het huidige onderzoek/ beleid/ de operatie. We zijn 
gewend om ontwikkelingen en processen op macroniveau 
(Rijksoverheid/economisch/internationaal) en/of op microniveau 
(lokaal/regionaal, de eigen organisatie/omgeving, de eigen 
persoon) te definiëren en aan te pakken. Deze meso-perspectieven 
zijn naar de achtergrond verdwenen”. 

 
In de gesprekken ontstond na de constatering ‘Goh, ik ben niet de enige’ soms ook 
opluchting wanneer werd uitgelegd dat en hoe samenwerking op netwerkniveau in 
principe wél beter kan gaan verlopen. De directe vervolgvraag naar de interviewer was 
dan ook vaak hoe dat kan gaan. Dat soort vragen echter had nu precies óók betrekking 
op het soort inzichten dat de interviewer in co-creatie met de respondent had gehoopt 
te kunnen uitdiepen: “Gaat het vooral om nieuwe kennis en/of om nieuwe 
vaardigheden/skills?”, “Wat moet een samenwerkingscollectief nu meer of minder 
hebben/doen, om in zijn geheel beter te gaan functioneren?” en “wat vraagt dat aan 
ontwikkeling op het persoonlijke en gezamenlijke vlak?34”. De aanvankelijke hoop om 
in de gesprekken rechtstreeks met de gesprekspartners te kunnen exploreren om 
welke soorten kennis en vaardigheden het volgens hen gaat, bleek in de meeste 
gevallen ijdel (of tenminste nog een brug te ver).  
 
In het gesprek werden daarop een aantal elementen van de ontwikkeling van triple 
helix-samenwerking aangesneden, zoals de vraag naar het feitelijke versus het 
vereiste niveau van functioneren. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het Archetypen-
model en werden vragen gesteld rond het leren samenwerken op het niveau van een 
Ecosysteem: “Wat zijn die niveaus, waaruit bestaan de verschillen en wat betekent de 
transitie van het ene naar het andere niveau? “ 
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Het Archetypen-model bood de gesprekspartner een frame of reference waarop hij of 
zij zowel het huidige als het gewenste/mogelijke functioneren kon projecteren. Ook 
gaf het model een suggestie van waar het verschil in functioneren uit kan bestaan, plus 
een notie van de richting voor een ontwikkeltraject. Op die manier ontstond een 
gespreksfase waarin geëxploreerd werd wat de kenmerken zijn van een hoger niveau 
van functioneren en wat dat zou betekenen voor het netwerk waarin men zelf actief is. 
Ook werd onderzocht wat er nodig is om ook echt duurzaam op een hoger niveau te 
blijven functioneren. 
 
Eerst het ‘huis op orde’  
De doorontwikkeling van multiple stakeholder-functioneren (3.0) naar het niveau van 
lerend ecosysteem (4.0), is pas mogelijk wanneer voldoende afzonderlijke stakeholders 
hun organisatie enigszins (zeg in de richting van 3.0) op orde hebben. Dat is 
vergelijkbaar met de overgang van het norming- naar het performing-stadium bij 
teamontwikkeling. Aan het einde van de norming-fase is een team/organisatie in staat 
om de interne en onderlinge processen dusdanig op orde te brengen, dat de 
overmatige focus op de interne kant van het functioneren niet meer nodig is. Daardoor 
komt er gezamenlijke energie en mentale ruimte vrij voor het kijken naar en werken 
aan de externe relaties van een unit (in de ketens, het netwerk, het ecosysteem).  
Totdat het performing-stadium is bereikt, heeft een community het merendeel van de 
energie nodig voor interne processen. Vertaald naar een samenwerkingsverband 
betekent dit dat voldoende participerende organisaties hun eigen ‘huis op orde’ 
moeten hebben.  
 
Hieruit vloeit dan een les voort voor lerende ecosystemen: er zullen zich altijd wel één 
of enkele partners in het systeem bevinden die zelf nog niet, of even niet meer op het 
vereiste niveau functioneren. Dat werd in de gesprekken soms aangeduid met het 
bestaan van ‘verschillende snelheden’ (zie hierna Casus A). 
 
Suboptimaal functioneren 
Er kunnen zich in de samenwerking ook tijdelijke crises voordoen (terugval naar 0.0 
(survival)). Ook kan het gebeuren dat te veel stakeholders er maar niet in slagen om de 
sprong van Ego- (2.0) naar Eco-systeem (3.0) te maken, of er is omgekeerd een 
terugval van 3.0 naar 2.0. In deze situaties dreigt men dan men opgesloten te raken in 
een lager archetype en functioneert het samenwerkingsverband suboptimaal. Matige 
interne toestanden van functioneren van deelnemende stakeholders hebben 
rechtstreeks impact op hun mogelijke inzet binnen het samenwerkingsverband en 
beïnvloeden daarmee dus het functioneren en ontwikkelen van het geheel.  
Daarnaast is het zo dat een samenwerkingsverband in de loop van haar bestaan ook 
beheerst kan raken door typisch 1.0- of 2.0-gedrag (‘apenrotsgedrag’). Het zijn 
manieren van omgaan met macht in een groep op basis van het recht van de sterkste 
(Power Over), als een middel om de groepsprocessen te organiseren en uit de chaos te 
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houden. Machtsaspiraties kunnen zo een doel op zich worden. Daarbij geldt overigens 
dat de deelnemers aan het groepsproces zich vaak helemaal niet meer bewust zijn van 
de spelregels waarvan ze zich zijn gaan bedienen en waarin ze zijn vastgeraakt. 
Archetypen hebben ook een sterk culturele dimensie; onderbewuste patronen die 
‘automatisch’ worden overgedragen (socialisatie) op nieuwe leden. “Zo doen we dat 
hier nu eenmaal”.  
 
Lerende ecosystemen 
Lerende ecosystemen hebben het zelforganiserende vermogen om met gepaste 
regelmaat de (altijd dynamische) stand van hun ontwikkeling te monitoren. Dat 
verloopt slechts gedeeltelijk langs formele meetprocedures. Het vraagt óók om andere 
competenties, zoals (collectieve) introspectie, dialoog, systeemanalyse en 
generatief/emergent analyseren. Daarmee worden dan de informeel/onderbewuste 
stand van performance, de noodzaak tot doorontwikkeling én de daarvoor benodigde 
bronnen getraceerd.  
 
Een kenmerk van lerende ecosystemen is dat zo’n proces van reflecterend monitoren 
niet buiten zichzelf kan worden afgemeerd, bijvoorbeeld in de verantwoordelijkheid 
van een aparte professionele functionaris (projectmanager). Het is en blijft de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid van en vereist de daadwerkelijke betrokkenheid van 
de gehele community. Zo lang een samenwerkingsverband nog niet in staat is om zo’n 
leer- en ontdekkingsproces zelf in goede banen te leiden, kan er wel een soort 
coachende reisleider zijn die de ontwikkeling faciliteert. 
 
Drie casussen  
In enkele van de gesprekken ontstonden analyses van concrete voorbeelden naar 
aanleiding van de bespreking van de Archetypen. In het kader van deze rapportage 
lichten we hier drie casussen toe. 
 
1. Casus A - Verschillende vetrekpunten en snelheden binnen de Brainport 

2020-regio’s:   
Onderzocht werd hoe de huidige zes Brainport-regio’s passen op de 
verschillende archetypische stadia. Daarbij werd duidelijk dat er sprake is 
van onderling verschillende operationele snelheden. De vraag naar wat dit 
betekent voor het geheel van het ecosysteem Brainport 2020, kwam in 
enkele van de gesprekken aan de orde. In deze casus onderzochten we 
eerst waaruit de verschillen tussen de regio’s bestaan. Vervolgens 
concludeerden we dat het onmiskenbaar zo is dat enkele regio’s nog pas in 
een opstartfase verkeren (wat vergeleken werd met de snelheid van een 
fiets), en anderen al toe zijn aan een grondige update van het 
oorspronkelijke plan (vergeleken met de snelheid van een sportwagen). 
Toch moeten beide ‘voertuigen’ vooralsnog gebruik maken van eenzelfde 
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openbare weg; er bestaat onvoldoende ruimte om gescheiden rijbanen te 
creëren. Bovendien zijn de reisplannen van fiets en sportwagen onderling 
van elkaar afhankelijk. De vraag is dan wat er voor nodig is om de beperkte 
capaciteit van de weg zo te benutten, dat beide voertuigen zich er succesvol 
(in hun eigen tempo) op kunnen voortbewegen. De vraag naar een smart 
highway in optima forma.  
 
In de besprekingen van deze casus werd duidelijk dat de grootste valkuil voor 
een samenwerkingsverband is om de verantwoordelijkheid voor de oplossing 
‘uit het systeem’ te trekken en deze te beleggen bij een aparte (regel)unit, 
vergeleken met een verkeersagent op elk kruispunt. Dat is dan een 
gëexternaliseerde en technocratische oplossing (2.0). Alleen door het geheel 
van bestuurders van snelle auto’s en fietsers gezamenlijk verantwoordelijk te 
maken kan een veilige en effectieve oplossing ontstaan, die dan vergeleken 
werd met een verkeersrotonde. Dat is dan een geïnternaliseerde systemische 
oplossing. Alhoewel deze laatste oplossingsrichting aan de voorkant gepaard 
zal gaan met allerlei ‘aanloopgedoe’, was het inzicht bij de betreffende 
gesprekspartners unaniem dat deze benadering op den duur tot het beste 
resultaat zou leiden.  
 
Lerende ecosystemen moeten intern het vermogen ontwikkelen om met dit 
soort (cognitief en relationeel complexe) situaties en processen om te gaan. 
Daartoe moeten ze, bijvoorbeeld, in staat raken om bepaalde professionele 
reflexen (roep om een blauwdruk en manager) tijdig te onderkennen en 
stop te zetten, wanneer ze disfunctioneel dreigen te worden. Niet-lerende 
systemen kiezen gemakkelijk voor de ogenschijnlijk snelle externe 
oplossing van een consultant of aparte manager, maar betalen dan de prijs 
dat de leden van het systeem (en ergo het hele systeem) geen bewustzijn en 
gedrag ontwikkelen om het zelf op te lossen. Lerende systemen volgen 
tenminste eerst de interne route: “Wat hebben we in huis om het zelf op te 
lossen?”. 

 
2. Casus B - Polderen en de 3.0 en 4.0 archetypen. 

Een tweede voorbeeld heeft betrekking op een belangenorganisatie van 
ondernemingen die functioneert binnen allerlei multiple helix-verbanden.  
Een belangenorganisatie streeft in eerste instantie dan naar de maximale 
realisatie van de (eigen) belangen van een afzonderlijk deel van een multiple 
helix-systeem (in casu de ondernemers), waarbij de belangen van de andere 
stakeholders (bijvoorbeeld werknemers) dan zeker aanvankelijk gezien 
worden als concurrerend. In eerste instantie zijn dit de kenmerken van het 
2.0 archetype; een egosysteem-opstelling. In veel gevallen blijkt dan dat 
met een eenzijdige opstelling (die logisch is vanuit het eigen huis), een 
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samenwerkingsverband verlamd wordt door de onderlinge strijd die wordt 
opgeroepen/aangegaan; zo’n opstelling roept immers ook weer 
maximaliseringsgedrag van andere partijen in het samenwerkingsverband 
op. Van samenwerking is dan al snel nauwelijks sprake meer, en de 
uitkomst is dan eerder negatief of matig voor de afzonderlijke partijen én 
voor het geheel. De oplossing hiervoor is dan een shift naar een hoger (3.0) 
niveau van het sociale veld. Dit vraagt om een besef dat samenwerking een 
positief resultaat voor álle spelers op zou moeten kunnen leveren en dat 
een pure 2.0 of-of opstelling uiteindelijk ook het eigen belang zal schaden. 
Het overall resultaat van een 3.0 multiple stakeholder-samenwerking is dan 
nog niet meer dan de som van de deelresultaten voor de verschillende 
partners. In geval van een echt ecosysteem (4.0) formuleren de deelnemers 
éérst een gezamenlijk doel/gewenst resultaat, waaruit vervolgens wordt 
afgeleid wat dit betekent voor het gedrag van de afzonderlijke deelnemers.  
In de gesprekken kwam bij deze exercities natuurlijk het begrip ‘polderen’ 
aan de orde. En vaak zat daar dan een typische 2.0/3.0 ondertoon bij dat 
we “daar tegenwoordig nou eenmaal niet meer aan kunnen ontsnappen”, 
oftewel: liever niet. Wanneer we polderen in het licht van de 3.0- en 4.0-
archetypen plaatsen, ontstaat een nieuwe interpretatie van het fenomeen: in 
een triple helix-‘poldersamenwerking’ maken de partners vaak geen echte 
keuze tussen een 3.0- of een 4.0-samenwerking. Het is interessant om dit 
onderscheid en de bijbehorende transities verder praktisch te onderzoeken 
en praktisch uit te werken. 

 
3. Casus C - Samenwerkingsverbanden zijn complex en dynamisch; zeker in 

turbulente crises omstandigheden 
Een van de huidige maatschappelijke transities bestaat uit het realiseren van 
een beter evenwicht tussen Rijnlands/co-operatief (3.0 en 4.0) en Anglo-
Amerikaans/top-down (1.0 en 2.0) organiseren. Alleen al dit 
paradigmatische zoekproces vertroebelt het sturingsbeeld en -vermogen bij 
allerlei keuzes waarvoor men komt te staan in de dagelijkse bestuurlijke en 
operationele praktijk binnen afzonderlijke organisaties. De daarmee 
gepaard gaande verwarring kwadrateert zich op het niveau van externe 
multiple stakeholder-samenwerkingsverbanden waarbinnen men acteert.  
In de gesprekken kwamen voorbeelden langs van de verschillende manieren 
waarop organisaties zich de afgelopen jaren zagen geconfronteerd met de 
gevolgen van de crises. Sommige organisaties interpreteren de ambiguïteit 
die daarmee gepaard gaat als zeer bedreigend en migreren naar een 0.0-
crisis en survivalmodus. Of ze lopen vast in een concurrentiehouding 
(vanuit 2.0, met transformationeel leiderschap) en vallen terug naar een 
lagere archetypische aanpak (1.0 met directief leiderschap). Anderen 
pakken in geval van een crisis door, benutten de innovatiekansen die 
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ontstaan, en slaan de koers in van doorgroei naar een hoger niveau van 
organiseren en interacteren (3.0 en dienend of voorwaardenscheppend 
leiderschap) en/of 4.0 (een lerend ecosysteem zonder leiderschap).  
De hiermee samenhangende strategische en operationele focussen komen 
dan terug in de multiple helix-samenwerkingsverbanden waarin men 
acteert, bij de inrichting en toonzetting van processen en de onderlinge 
relaties. Samenwerkingsverbanden zijn dus samengesteld uit partners die in 
verschillende archetypische modi kunnen verkeren. Waarbij geldt dat in de 
loop van het samenwerkingsproces de spelers ook nog van modus kunnen 
veranderen, bijvoorbeeld in geval van een crisis. 
 
Dat leidde in diverse gesprekken tot de notie dat je als multiple helix-
samenwerkingsverband eigenlijk al het niveau van een Ecosysteem móet 
hebben bereikt, wil je: 
• de dynamische en complexe mix aan partners en gedragingen in 

turbulente omstandigheden adequaat kunnen bedienen;  
• collega-stakeholders die op lagere niveaus acteren binnenboord kunnen 

houden, c.q. hen faciliteren in een opwaartse doorgroei. 
Hierdoor werd de vraag actueel naar de weg waarlangs dat niveau bereikt 
kan worden. 

Samenvatting 2e Ontdekking: 
 
• Triple helix-samenwerking gaat om zowel psychodynamische als om 

complexe sociologische en sociodynamische processen. De daarbij horende 
kennis en manieren van analyseren op mesoniveau lijken naar de 
achtergrond te zijn verdwenen. Triple Helix Academy-activiteiten hebben in 
ieder geval de uitdaging om deze vormen van denken en gedragen te 
(re)activeren en waar mogelijk zelfs te innoveren. 

• De beantwoording van de vraag hoe een ecosysteem naar een lerend niveau 
ontwikkeld kan worden, hangt af van het punt van ontwikkeling waarop een 
concreet samenwerkingsverband zich op dat moment bevindt. Het 
Archetypen-model blijkt behulpzaam bij het maken van deze positionering. 
Hoe dan ook gaat het bij het ‘leren ecosystemen’ om een ontdekkingstocht 
die vraagt om actief engagement van alle spelers, van de gehele community. 

• In drie casussen worden enkele aspecten van een ontwikkeluitdaging 
ontvouwd: 
1. in geval van grote verschillen in vertrekpunt en ontwikkelsnelheid; 
2. bij het verschil tussen opereren vanuit een 2.0-concurrentiemodus 

en/of een 3.0-polder- of 4.0-leermodus. 
3. Binnen netwerken die, qua ontwikkelstand gemengd zijn samengesteld, 

is het vooral de uitdaging aan de ‘hogere’ archetypen om zich op de 
doorontwikkeling van het geheel te blijven richten. Dit vraagt van hen 
óók om support naar de interne spelers op lagere niveaus. 
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3e Ontdekking:  Er bestaat niet één soort (triple helix-)  
samenwerkingsverband. Hoe ze te onderscheiden? 
Op weg naar een praktische model voor multiple 
helix-samenwerking 

 
De eerste twee ontdekkingen werden op voorhand niet zo verwacht. Duidelijk werd dat 
de triple helix-spelers sowieso niet werken met bestaande frameworks of typologieën 
van samenwerkingsverbanden. Dat is een interessant gegeven, omdat zij in de eigen 
organisatie meestal volop werken met omvangrijke meetsystemen, zoals balanced 
score cards en/of soms ver doorgevoerde ERP-systemen. 
Het dynamische verband tussen de stand van presteren en de mate van onderlinge 
verbondenheid (zoals dat ten grondslag ligt aan het Archetypen-model) bood veel 
gespreksgenoten aanknopingspunten voor reflectie op hun bestaande 
samenwerkingspraktijk35.  
 
Frameworks en typologieën van multiple helix samenwerking 
Op het moment dat we spraken over het contrast tussen de eigen organisatie en het 
samenwerkingsverband ontstond een behoefte aan een soort Theory of Ecosystems. 
Aan dat model zou dan meteen een vorm van meetinstrumentarium gekoppeld moeten 
kunnen worden dat behulpzaam is bij het vaststellen van de spanning tussen de Ist- 
en de Soll-toestanden. De vraag is dan wel hoe men de mengeling van bewuste en 
onderbewuste processen wil ‘meten’ op de in het vorige hoofdstuk beschreven 1e en 2e 
niveaus van ontwikkelen (het persoonlijke en interpersoonlijke). Het geïntroduceerde 
Archetypen-model bleek een deel van het antwoord te kunnen bieden; het hielp om 
een aantal verschijnselen rond samenwerking in ecosystemen te onderscheiden en 
duiden36. 
 
In veel gesprekken werd de ontdekking, dat men dit soort modellen niet kent, c.q. nog 
niet gebruikt, ervaren als een verrassend inzicht. In combinatie met de interesse 
waarmee het Archetypen-model vervolgens ontvangen als verklarende typologie van 
netwerken en als systematische kennis voor het maken van onderscheid naar 
verschillende soorten (triple of multiple helix-)samenwerkingsverbanden werd, kwam 
meteen de vervolgvraag voort naar “waarom we dat soort dingen niet al langer hebben 
en gebruiken?” 
Dit soort mentale frames zouden goed gebruikt kunnen worden bij het maken van 
keuzes voor de inrichting van een nieuwe, de doorontwikkeling van de bestaande 
samenwerking en om te beginnen, voor een dialoog over wat men binnen het eigen 
samenwerkingsverband ervaart en waarneemt. 
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De derde ontdekking is daarom vooral een vaststelling van het belang dat gehecht 
werd aan een verdere ontwikkeling van een vooral praktische Theorie van Ecosystemen 
en van het Archetypen-model 37. 
 
Grote verschillen 
Duidelijk is voor iedereen wel dat triple helix-netwerken geen universele organismen 
zijn: hun historie, compositie, functie en opereren verschillen in hoge mate. In 
Zuidoost-Nederland is het niet verwonderlijk dat het beeld van de triple helix-praktijk 
gedomineerd wordt door de oudste Brainport Development-regio (Eindhoven en 
Zuidoost-Brabant) en de overige vijf Brainport 2020-regio’s (Midden- en Noordoost-
Brabant en drie regio’s in Limburg (Noord, Midden en Zuid)).  
Voor veel gesprekspartners is het ook helder dat het bij triple helix in ieder geval gaat 
om het belang van soepele samenwerking tussen spelers als overheden, ondernemers 
en onderwijs-/onderzoeksinstellingen. Met als doel om uiteenlopende processen als 
open innovatie, regionale ontwikkeling, de aanleg van een snelweg, of zorginnovatie 
sneller en beter te laten verlopen.  
 
Maar hoe die samenwerking er dan precies uitziet of uit zou moeten zien, is alleen 
bekend bij de gesprekspartners die rechtstreeks te maken hebben met Brainport 2020. 
Hetzelfde geldt voor de vraag hoe de samenwerking in de loop van de tijd tot stand is 
gekomen, wat de levenscycli zijn, welke klippen en valkuilen er wel/niet werden 
omzeild, enzovoort. Ook hiervoor geldt dat beelden vooral worden geput uit de 
projecties vanuit ervaringen in de eigen organisaties en het eigen domein. 
 
Zoals beschreven in Casus 1 van de vorige, 2e Ontdekking, bestaan er tussen de zes 
afzonderlijke Brainport 2020-regio’s (drie Brabantse en drie Limburgse) onderling 
forse verschillen qua stand van historische ontwikkeling, samenstelling (industrieel/ 
technologisch/sectoraal), ambitie, economische schaal en ontwikkelsnelheid. Daardoor 
zijn ze onderling niet één-op-één vergelijkbaar. De vraag is dan wat precies wordt 
bedoeld wanneer er wordt verwezen naar de Brainport-triple helix: de 
maakindustrie/hightech regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant, de ‘Brightland’ 
nutrition/materials/health-campussen (Chemelot en Maastricht) in Zuid-Limburg, of 
de tuin-/landbouw–campus Greenport in Noord-Limburg? 
 
Meer vanuit een mondiaal perspectief bekeken kan er een range aan complexe, triple 
of multiple helix-vormen van netwerken worden onderscheiden, zoals valleys, 
campussen, Keiretsus, Chaebols, conglomeraten, allianties en ecosystemen, etc. 
(Afbeelding 3). 
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Afbeelding 3: Triple en multiple helix ecosystemen. 

 

De complexiteit ervan kan gevormd worden door meerdere factoren: 
 
• Sociaal en cultureel: de netwerken zijn samengesteld uit uiteenlopende spelers 

met een triple helix achtergrond (overheid, onderneming, kennisinstelling) of zijn 
er vanuit een andere maatschappelijke rol in actief zoals NGO’s, financiële 
instellingen, media. Allen met hun eigen codes, besturingsvormen, technologieën, 
etc. Zeker in een internationaal netwerk spelen dan ook nog culturele issues een 
belangrijke rol (etnisch, talig, sectoraal). En verder is het de vraag hoeveel spelers 
in een systeem actief zijn, c.q. met hoeveel andere netwerken men direct en 
indirect verbonden is; 
 

• Geografisch: een mengeling van spelers die (tegelijkertijd en/of voornamelijk) 
lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal actief zijn; 

 
• Temporeel: activiteiten die een range aan effecten hebben, van snel en 

onmiddellijk tot een tijdshorizon van tientallen jaren en/of met een betrekkelijk 
korte/kleine/lokale impact tot een langdurige, diepe, systeem verstorende impact 
op het hele maatschappelijke stelsel/mondiaal; 

 
• Dynamisch: de veelsoortige deelnemers interacteren zo met elkaar dat de 

uitkomst daarvan moeilijk te voorspellen is. Waarbij het ook zo is dat een speler 
niet op elk moment even consistent in zijn/haar rol zal staan. De complexiteit van 
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de processen wordt daarnaast natuurlijk nóg meer verhoogd door de vaak zeer 
verschillende motieven en doelen waarmee spelers deelnemen aan een 
samenwerkingsverband. Vanuit het Archetypen-model maakt het veel uit of men 
participeert op basis van een survival (0.0) motief, of een 3.0 Triple-P (People, 
Planet, Profit) strategie. 

 
• 0.0-4.0 Archetypen: het spreekt voor zich dat bij het verder classificeren van 

netwerken het in Hoofdstuk ontvouwde model voor Archetypen wordt voorgesteld 
als onderdeel van een nog te ontwerpen overall framework voor netwerken. 

 
Historische lessen 
Het kan geen kwaad om de bestaande vormen van ecosystemen en de daarin en 
omheen spelende processen verder in kaart te brengen. Daarbij moet aandacht worden 
besteed aan hun doel en compositie. Maar ook aan de historische manier waarop ze tot 
stand zijn gekomen en de sociologische en psychologische kruispunten waarop men 
op bepaalde momenten heeft gestaan, hoe keuzes op die momenten gemaakt werden, 
enzovoort.  
 
In enkele gesprekken kwam aan de orde dat het kennisnemen van de historische 
wortels en de fasen van ontwikkeling van Brainport, buitengewoon leerzaam kan zijn 
voor degenen die nog aan het begin staan van hun ontwikkeling als multiple helix-
speler. Wanneer het eenmaal bestaat, verschijnt een netwerk met een zekere 
(archetypische) vanzelfsprekendheid. Wanneer gekeken wordt naar wat de 
totstandkoming van de ‘aartsvaders/moeders’ en van hun organisaties heeft gevraagd 
(c.q. van de voorgangers van de voorgangers van de huidige bestuurders en 
professionals), dan verdwijnt die vanzelfsprekendheid. Er ontstaat dan niet alleen 
respect en ontzag voor die prestaties, maar ook inzicht in wat er heden ten dage 
gevraagd kan worden van huidige en nieuwe spelers. Dat kostbare lesmateriaal is nu 
nog onvoldoende als bron beschikbaar: wanneer Brainport bijvoorbeeld tot rolmodel 
wordt genomen, gebeurt dat nu nog zeer op basis van globale indrukken en niet op 
basis van (historische) feiten. 
 
Inrichting en governance  
Het belang van de historie werd door de meeste respondenten wel enigszins tot zeer 
onderschreven. Maar belangrijker werd het gevonden om te kijken naar de manier 
waarop nieuwe arrangementen zo goed mogelijk afgestemd kunnen worden op de 
specifieke eisen en kansen vanuit de regionale/ technologische/economische context 
in plaats van blind te worden ingericht als een kopie van successen elders (Silicon 
Valley) of uit het verleden (Philips Nat Lab).  
 
Naast historische aspecten is er ook de vraag naar de meer functionele inrichting, 
werking en besturing van complexe samenwerkingsverbanden. Zoals aangegeven in 
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paragraaf 2.1 verschilt in veel gevallen in ieder geval de governance van de triple 
helix-samenwerkingsverbanden fors van de besturing van de deelnemende 
organisaties. En die afzonderlijke organisaties (zoals overheden, bedrijven, financiële 
instellingen, belangorganisaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties) zijn binnen 
een triple helix-netwerk vaak ook zeer verschillend. 
 
In de gesprekken dook daarom, naast de behoefte aan praktische indelingen naar 
soorten samenwerkingsverbanden, vooral ook de vraag op naar de governance ervan. 
Een respondent merkte hierover op dat je ‘ecosystemen niet kunt besturen, hooguit 
bestieren’. Dat is een lastig gegeven omdat de bestieringsprocessen vaak, vanwege de 
afwezigheid van een bestieringscentrum, als ondoorzichtig en stroperig worden 
ervaren. Qua communicatie gaat veel slechts ten dele expliciet en voor een groot deel 
impliciet: men neemt gemakkelijk aan dat iedereen wel weet wat er in een bepaalde 
context wordt bedoeld. Hetgeen ‘ongeveer’ wel klopt, maar vaak niet ‘precies’, waarop 
vervolgens the devil in the detail blijkt te schuilen.  
De onderlinge relaties zijn deels gebaseerd op het gezamenlijk bereiken van een 
gemeenschappelijk doel én worden deels bepaald door machtsprocessen en 
(on)bewuste ambiguïteit en vermommingen. Ook de mate van openheid in de 
governance bleek zo regelmatig aanleiding voor controverses: (grote) ondernemingen, 
bijvoorbeeld zijn, zeker wanneer het gaat om nieuwe technologie, uit 
concurrentieoverwegingen geneigd uiterst terughoudend te zijn in het extern 
communiceren over hun nieuwste technologie en hun strategische koersen. Terwijl 
veel overheden gewend zijn aan een transparantie op dat terrein; zij opereren in de 
context van democratische openbare bestuursprocessen en zijn gewend aan openbare 
discussie voorafgaand aan besluitvorming (plus de invloeden van de WOB en de 
media). Communicatie over een hoofdthema van samenwerking zoals in het geval van 
open innovatie, leidt dan gemakkelijk tot misverstanden over wat iedereen met ‘Open’ 
bedoeld. 
 
Verschillende schaalniveaus 
Naast governance werd als complicerende factor vaak het verschil in schaalniveaus 
genoemd. Bij samenwerking rond open innovatie, bijvoorbeeld rond Nutrion, Food & 
Materials, is er (in het geval van de Limburgse Chemelot Campus) deels sprake van een 
geografische lokaal/regionale schaal: een ‘Brightland’-campus met haar deelfuncties 
en –processen. Dat is op zichzelf al een ecosysteem waar spelers als overheden, 
onderwijs, onderzoek, ondernemers, economische ontwikkelorganisaties en 
vastgoedontwikkelaars soepel in elkaar moeten passen om open innovatie te laten 
floreren. Er is een aparte campus-ontwikkelorganisatie voor in het leven geroepen. Dat 
gremium is dan zelf tot op zekere hoogte weer onderdeel van een hogere regionale 
Brainport-organisatie: het Brightland LED ((Zuid) Limburg Economic Development), dat 
ook nog een andere campus (Health Campus Maastricht) bedient en waarin voor een 
deel dezelfde spelers acteren. En voor een deel ook weer niet.  
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Daarboven opereert men (bestuurders en sommige professionals) dan ook nog als lid 
van de Zuid Oost Nederlandse Brainport 2020 Commissie. 
 
Voor de onderzoekers op de aan een campus gerelateerde open innovatie is de wereld 
echter veel groter dan zo’n campus, omdat relevant onderzoek ook wereldwijd door 
‘concullega’s’ in andere laboratoria wordt gedaan en de resultaten in mondiale fora 
worden uitgewisseld. Voor deze categorie spelers is de relevante schaal van denken en 
acteren dus niet alleen de regionale campus, maar ook (zo niet vooral) de hele 
mondiale velden van technologisch onderzoek , ontwikkeling, productie en handel. Iets 
vergelijkbaars geldt ook weer voor de kleinere en vooral voor de grotere bedrijven (al 
dan niet in internationale ketens) voor wie de vraag naar wat er regionaal gebeurt in 
hoge mate wordt bepaald door ontwikkelingen die, net als bij onderzoek, in meerdere 
of mindere mate mondiaal dan wel lokaal zijn.  
Dat is niet alleen zo als gevolg van een geglobaliseerde economie, maar hangt ook 
nauw samen met de mondiale ketens en processen die bijvoorbeeld gemoeid zijn met 
een ontwikkeling als de Circulaire Economie. 
 
Regionale samenwerkingsverbanden worden zo deels bevolkt door spelers voor wie het 
regionale slechts onderdeel is van een grotere wereld. Een wereld waarin de 
homelands, waarin men zich thuis voelt, gedefinieerd worden in termen van 
aantrekkelijke mondiale sectoren en onderzoeksvelden. Ze hebben in die zin ook een 
sterke internationale en maar beperkt lokale identiteit. Dat gaat soms zo ver dat 
bedrijven footloose worden: het regionale wordt abstract en het mondiale concreet.  
 
Rond een open-innovatienetwerk geldt voor sommige spelers echter het omgekeerde; 
voor hen is het regionale nu net dé schaal waarop ze strategie en de inrichting van de 
eigen organisatie afstemmen. Dat geldt bijvoorbeeld voor diverse 
onderwijsinstellingen. Het meest nog speelt dit bij overheden; instanties die hun 
inrichting, legitimiteit en functionaliteit ontlenen aan hun territoriale rol. En aan het 
feit dat ze op een bepaald, geografisch gedefinieerd schaalniveau hun 
bepalingsbevoegdheid en opdracht hebben. Voor hen is het mondiale abstract en het 
lokale/regionale concreet.  
Deze gemixte samenstelling wordt nog eens verder gecompliceerd doordat de 
taaktoebedelingen vanuit de verschillende overheidsniveaus (lokaal, regionaal, 
provinciaal, landelijk, Europees) onderling vaak niet helder meer is, bijvoorbeeld omdat 
men daarmee zelf aan het ‘morrelen’ is. 
 
Uit de gesprekken kwam naar voren dat ook dit soort verschillen tussen 
ecosysteemspelers de samenwerking ernstig kan compliceren; de meeste spelers 
acteren (zeker aanvankelijk) sterk vanuit de ‘eigen’ schaal en belangenwereld.  
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Ook de verschillen in schaalniveaus maken de governance binnen 
samenwerkingsverbanden tot een apart hoofdstuk van de ‘Kunst van het Ecosystemen’. 
Het WRR-rapport ‘De Lerende Economie’ adresseert dit thema ook expliciet: 
 

“Als innovatie steeds vaker een netwerkvorm aanneemt, vergt dat 
bovendien een daartoe geëigende vorm van ‘governance’. Zo laat het 
klimaatprobleem zich niet oplossen naar analogie van het Manhattan- 
of Apolloproject. Er is geen sprake van een grote zoektocht naar dé 
nieuwe techniek. De komende decennia zal het gaan om een breed 
arsenaal van bestaande technieken die verfijnd worden en nieuwe 
technieken die gaandeweg een specifieke plek in gaan nemen (p.225).” 

 
Niet onvermeld mag blijven dat naast geografische verschillen in schaalniveau er ook 
sprake is van verschillen in de tijdsperspectieven waarmee spelers in ecosystemen 
opereren: bij grote infrastructurele projecten en fundamenteel onderzoek loopt de 
tijdschaal soms eerder in de tientallen jaren, terwijl sommige financiële spelers en 
overheden niet verder kunnen of willen kijken dan het rendement van het volgende 
kwartaal, of het succes bij een volgende verkiezing. 
 
Complex en onoverzichtelijk 
Enkele respondenten beschikken over een uitgebreide overview over het landschap van 
provinciale samenwerkingsverbanden. Zij constateren dat binnen de provincie Noord-
Brabant en binnen (en tussen) de grotere subregio’s Noordoost-, West-, Midden- en 
Zuidoost Brabant een woud aan samenwerkingsverbanden, commissies, 
belangenorganisaties en serviceclubs is ontstaan. Die bemoeien zich – naast overheden 
als gemeenten en provincie - ook stevig met de inrichting van (delen van) de 
samenleving. De situatie is in hun ogen in de afgelopen decennia overmatig complex 
en onoverzichtelijk geworden en kent allerlei ongelijktijdige, zo niet tegendraadse 
dynamieken. Dit bemoeilijkt de totstandkoming van het noodzakelijke doorzicht 
ernstig voor álle spelers in het Brabantse provinciale spel; er is sprake van een groot 
tekort aan transparantie.  
 
Ook wordt geconstateerd dat de nodige spelers het spel ook (nog) eens niet op niveau 
(kunnen) spelen, welk feit alleen al de efficiency van het geheel nog eens verder ernstig 
aantast.  
Een upgrading van de individuele en gezamenlijke competenties om het 
ecosysteemspel beter te kunnen spelen, wordt in dat opzicht gezien als een 
belangrijke voorwaarde voor het gaandeweg verbeteren van het provinciale landschap 
aan samenwerkingsverbanden en –processen.  
Dit naast het verstandig selecteren en het daadwerkelijk (durven) stopzetten van op te 
doeken gremia (‘dood hout’). 
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Samenvatting 3e Ontdekking: 
 
• Verschillende thema’s rond samenwerking binnen netwerken, zoals 

schaalvraagstukken van governance, worden veel inzichtelijker op het niveau 
van concrete triple helix-ecosystemen. Het ontbreken van een Theory of 
Ecosystems (met een typologie, casuïstiek, classificatie, meetinstrumenten, 
maar ook met ontwikkelpaden een passend arsenaal aan antropotechnieken) 
wordt gezien als een gebrek aan kennis dat het effectief ontwikkelen van 
specifieke samenwerkingsverbanden bemoeilijkt. Bij de ontwikkeling daarvan 
wordt het van belang geacht om de verschillende vormen van schaalverschillen 
mee te nemen: qua geografische oriëntatie, qua samenstel en grootte van de 
deelnemende partijen, maar zeker ook voor wat betreft de perspectieven van 
waaruit men afzonderlijk en gezamenlijk acteert.   
 

• Daarbij gaat het niet alleen om abstracte theorie/methodiek/modelering die 
leidt tot een uniforme aanpak (one size fits all), maar tot een benadering die 
helpt bij het praktisch realiseren van effectieve, context-specifieke maatwerk 
trajecten.  De indeling in Archetypen kan een eerste handvat bieden voor het 
onderscheiden van verschillende soorten samenwerkingsverbanden. 

 
• Er bestaat nog geen gesystematiseerd overzicht van (Brabantse) ecosystemen, 

waardoor het ook lastig is om een aantal irrelevante samenwerkingsverbanden 
te identificeren als te snoeien ‘dood hout’. Diverse gesprekspartners zien het 
bestaande ‘oerwoud’ als een belangrijke hindernis voor het upgraden van de 
governance en de patronen in de samenwerking en de totstandkoming van 
een meer transparant Brabantse ‘ecosysteem van ecosystemen’. Dat wordt van 
belang geacht voor het op termijn bereiken van een veel grotere efficiëntie in 
de benutting van het bestaande potentieel.  
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4e Ontdekking: Over de ontwikkelbaarheid van lerende 
ecosysteem vermogens en de impact op het 
onderwijs. Een Lerende Ecosysteem Academy 

 
De werktitel Triple Helix Academy roept gemakkelijk een misverstand op met 
betrekking tot de aard van de activiteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling van 
samenwerkingsverbanden naar het niveau van lerende ecosystemen. De meeste 
gesprekspartners stelden op enig moment wel de vraag naar hoe de triple helix-
opleiding eruit zou gaan zien en wanneer we dachten dit instituut te starten, c.q. hoe 
het gefinancierd zou worden. Op de vraag naar het ‘wanneer’ antwoordden we steeds 
dat dit startmoment sterk afhangt van het moment waarop voldoende netwerkspelers 
klaar zijn om op reis te gaan. Het was meteen dus ook de vraag of de gesprekspartner 
er zelf (of iemand anders uit de organisatie) er bij betrokken zou willen zijn en er 
daadwerkelijk in zou willen participeren. 
 
Op de eerste vraag, naar de aard van de activiteiten, volgde meestal een nieuwe 
wending in het gesprek. Daarbij werd de focus gericht op de ‘aard van het 
ontwikkelen’ en wat daar dan in de verschillende archetypen-stadia praktisch aan 
gedaan kan worden.  
 
Deze 4e ontdekking gaat daarom over onze eigen ontdekkingen, voorafgaand en 
parallel aan de interviews, maar ook over ontdekkingen die de gesprekspartners zelf 
deden in dat betreffende deel van het gesprek. Daarin bood ik dan input over, voor 
diverse respondenten klaarblijkelijk niet zo voor de hand liggende thema’s als 
ecosysteem-competenties. Zoals: zachte en harde kennis, leren vanuit het 1e, 2e en 3e 
persoon kennisperspectief, traag en snel leren, drempels, archetypen en diepgaande 
‘van Ego2Eco’-transformaties. Het gaat dan om visies en modellen die essentieel lijken 
voor het ontwikkelen van organisaties tot lerende communities en die waarschijnlijk 
ook relevant zijn op het niveau van samenwerking binnen triple helix-netwerken. Deze 
visie is in hoofdstuk 2 in grote lijnen uiteen gezet. 
 
Binnen veel gesprekken werd de vraag verder uitgediept naar wat ecosysteem-leren 
inhoudt en wat dit van de spelers vraagt. Voor de Triple Helix Academy-gedachte werd 
duidelijk dat de beoogde ontwikkelactiviteiten waarschijnlijk niet zonder 
behoedzaamheid en experimenteren kunnen worden opgestart. Het prototype van een 
‘Lerend Ecosysteem Ontwikkelings’-lab, atelier of werkplaats voor Communities of 
Practice, lijkt voor de start de beste insteek,. 
De betreffende excursie leidde er ook toe dat een tweetal afgeleide thema’s werden 
getraceerd, namelijk enerzijds de manier waarop  ‘lerende ecosysteem’-vermogens al 
binnen initieel onderwijs curricula kunnen worden ingebouwd, en anderzijds de 



 64 

positionering, vorm en inrichting van een Triple Helix Academy. Deze thema’s worden 
hieronder beschreven.  
In de navolgende tekst wordt opnieuw verwezen naar het WRR-rapport ‘De Lerende 
Economie’. Dat rapport kwam in de gesprekken maar beperkt aan de orde. Het gesprek 
met de hoofdauteur, prof. Van Lieshout, vond namelijk plaats aan het einde van de 
gesprekkencyclus. De hieruit voortvloeiende inspirerende gedachten hebben dan ook 
geen invloed kunnen hebben op de eerdere gesprekken. 
 
In hoofdstuk 2 van dit rapport is al verwezen naar het idee dat we lerende ecosystemen 
kunnen positioneren op een lager schaalniveau dan een lerende economie, maar hoger 
dan dat van lerende organisaties. Een vraag is daarbij of de kennis en methoden die 
beschikbaar zijn voor de ontwikkeling tot lerende communities (zoals die bekend zijn 
voor het economische of voor afzonderlijke organisaties) ook geschikt zijn voor 
lerende samenwerkingsverbanden. Daarbij is het sowieso de vraag in welke mate 
hogere en lagere niveaus qua kennis en methoden op elkaar aansluiten en uitgaan van 
vergelijkbare concepten, ontwikkelprincipes of -methoden.  
 
Deze vragen naar de gelijkaardigheid van of verschillen tussen de verschillende 
schaalniveaus konden in het bestek van deze fase van de Triple Helix Academy niet 
worden onderzocht en dienen in een later stadium beslist hoog op de ontwikkel- en 
onderzoekagenda te worden gezet. Duidelijk is dat er nog de nodige grondige en 
praktische research voor vereist is. Waarbij het de vraag is in welke mate dat 
academisch onderzoek moet zijn. In het licht van de drie kennis-perspectieven die we 
in dit rapport in het licht zetten als essentiële lagen in een leerproces, is het duidelijk 
dat het om veel meer gaat dan de abstracte en cognitief-analytische kennis waar in 
veel kennismodellen van wordt uitgegaan. Het onjuiste beeld kan zo ontstaan dat 
kennisoverdracht en -circulatie vooral processen zijn van logistiek en distributie.  
In Bijlage 2 gaan we wat dieper in op het verschijnsel kennis. 
 
Kenniscirculatie: free flow en/of facilitatie? Een Entrepreneurial State? 
Voor een lerende economie hecht het WRR-rapport, naast aan kennisproductie en –
innovatie, groot belang aan de ontwikkeling van processen van kenniscirculatie. 
Daarbij merkt de raad tegelijkertijd op dat de manier waarop kennis en vaardigheden 
het beste kunnen circuleren nog maar beperkt is onderzocht. Voor zover dat is 
gebeurd, was dat vooral rond het thema kennismanagement binnen bedrijven.  
Niet alleen specialistische topkennis en -vaardigheden zijn in dat opzicht belangrijk 
voor het innovatievermogen van een land of regio. Waarbij de vraag wordt gesteld of 
het schaalniveau van een nationale overheid, ook voor Nederland, niet te 
hoog/abstract is om beleidsinstrumenten voor kennisontwikkeling (regelgeving en 
subsidies) voldoende context specifiek te laten zijn (p. 224-225)38.  
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In ieder geval dienen overheden intern te beschikken over voldoende inhoudelijke 
expertise om bij de inrichting en uitvoering van het innovatiebeleid hun rol waar te 
maken. Diverse gesprekspartners hebben die ‘competentie’ van met name de 
rijksoverheid ernstig in twijfel getrokken. Voor het actualiseren van die rol en teneinde 
de benodigde inhoudelijke expertise weer in voldoende mate binnen het ‘apparaat’ te 
krijgen, is het volgens hen nodig om de algemene definitie van de rol van de staat in 
de samenleving te actualiseren en dus te innoveren; om in ieder geval een visie te 
ontwikkelen die verder gaat dan de huidige beperkte rol van grensbewaker en 
spelbewaarder. Volgens de meeste gesprekspartners mag zo’n innovatie dan niet 
leiden tot een terugkeer naar de patriarchale staat van voor de jaren zeventig.  
Ook de ideologie onder de participatiesamenleving maakt dit concept volgens hen 
ongeschikt. Het is eerder een onderdeel van de huidige problemen dan een bruikbaar 
concept voor de broodnodig gewenste innovatie. 
 
Wellicht helpt hier de visie op de Entrepreneurial State zoals Mariana Mazzucato (2013) 
die propageert. Met name op het terrein van het aanjagen van maatschappelijke 
investeringen voor fundamenteel onderzoek naar technologieën van de toekomst moet 
de staat volgens Mazzucato een strategische rol gaan krijgen39. Kenniscirculatie heeft 
volgens haar veel te maken met de manier waarop fundamenteel en toegepast 
onderzoek verbonden worden met de financiering van de risico’s die daarmee gepaard 
gaan en met het toevallen van de opbrengsten die ontstaan in de latere fase met lage 
risico van het benutten van nieuwe technologie. Nu investeert volgens haar vooral de 
samenleving in de risicovolle fasen van fundamenteel R7D, vallen de revenuen daarvan 
in de latere minder risicovolle fasen vooral toe aan het private eigendom en vloeit er 
nauwelijks iets van die opbrengsten terug naar onderzoek van toekomstige nieuwe 
technologie. Mazzucato is een groot pleitbezorger van het inrichten van een gezonde 
reverse flow. Maatschappelijke kenniscirculatie hangt daarmee dus samen met de 
maatschappelijke circulatie van kapitaal.  
 
In het WRR rapport wordt verder opgemerkt dat voor een optimalisering van de 
kenniscirculatie, een ‘serieuze bijstelling van de positie van de kennisinstellingen’ 
vereist is. Daarbij moet er gewerkt worden aan een ‘inhoudsvolle dialoog’ tussen 
kennisinstellingen en maatschappij die het huidige eenrichtings-discours kan 
doorbreken. Kennisontwikkeling (c.q. wetenschappelijke vraagstellingen) dient verder 
óók meer te worden ingericht vanuit maatschappelijke vraagstellingen. De WRR vraagt 
daartoe om nieuwe roldefinities voor en afstemming tussen universiteiten, 
hogescholen en andere onderwijsinstellingen (pp. 254-255). Voor deze wending zou 
het concept van Sociale Innovatie ongetwijfeld een goed insteek kunnen betekenen, 
maar dan wel in de maatschappelijke variant van Social Innovation. 
 
Over het soort onderwijs dat hier bij hoort spreekt de WRR in termen van ‘tasten in het 
duister’ (p. 270). Over de vraag naar de 21st century skills is men helder: het debat 
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daarover zal in ieder geval zakelijker gevoerd moeten worden, maar het ontbreekt nu 
wel aan een goed mechanisme om het te kunnen voeren (p. 272). Wordt in deze 
‘rafelrand’ van het onderwijs zo niet ook één van de maatschappelijke kantelprocessen 
zichtbaar? 
Uit de analyses in het WRR-rapport van een lerende economie kan in ieder geval 
worden opgemaakt dat het concept van leren op het economische niveau nog volop in 
de steigers staat. De concrete impact van de lerende economie op de leerprocessen 
van ecosystemen lijkt zo vooralsnog vooral indirect van aard. 
 
Ecosysteem kennis en competenties voor initiële en post-initiële 
ontwikkeling 
Omgekeerd is natuurlijk ook niet meteen helder hoe ecosysteem-leervermogens, die 
tenminste ook bestaan uit leren vanuit de drie drempels en de drie kennisniveaus (1e, 
2e en 3e perspectief), vanuit de sferen van persoonlijk, organisatorisch en netwerk 
ontwikkelen vertaald kunnen worden naar het economische domein.  
Ze zijn natuurlijk wel een onvervreemdbaar onderdeel van de ‘toolkit’ van de sociale 
innovatie. En we mogen verwachten dat deze tak van innovatie, naast de nu nog 
dominante technologische innovatie, op niet al te lange termijn een onderdeel wordt 
dat ook economische waarde creëert. 
Vragen worden dan: “Waar en wanneer ‘ecosysteem-competenties’ kunnen worden 
geleerd en ontwikkeld’? Kan dat binnen het initiële onderwijs? Gaat het om een soort 
vermogen dat we kant-en-klaar hebben ontwikkeld op het moment van het verlaten 
van het initiële onderwijs?” 
 
Op deze laatste vraag luidt ons antwoord in ieder geval ‘neen’: Op dat net-
gediplomeerde moment is men wel gecertificeerd voor de arbeidsmarkt, maar op het 
persoonlijke vlak echter nog verre van ‘uitontwikkeld’ en als net-student-af nog volop 
op weg van adolescent naar volwassene. De fase van nadruk op vrijheid, eigenheid en 
onafhankelijkheid is dan meestal nog niet voltooid en men staat pas aan het begin van 
een nieuwe fase van persoonlijke (en professionele) ontwikkeling, die ook pas in het 
post-initiële leven kan plaats vinden. Afstuderen is in dat opzicht ook een 
initiatieritueel voor de overgang naar de fase van doorgroei naar ‘echte’ 
volwassenheid. Een proces dat in onze samenleving in die hoedanigheid nog slechts in 
te beperkte mate wordt (h)erkend en gefaciliteerd. 
 
Dit thema van ‘onderwijs en ecosysteem kennis en competenties’ was onderwerp van 
bespreking met enkele van de respondenten die als bestuurder werkzaam zijn in onder 
meer het hoger onderwijs en die vanuit die positie actief zijn in Brabantse ecosystemen 
(waarvan diverse weer met een triple helix-karakter). 
 
In de betreffende gesprekken kwam aan bod dat het zeker voor een goed functioneren 
in een complex samenwerkingsverband belangrijk is om voldoende kennis te 



Van Ego naar Eco: triple helix-netwerken: op weg naar lerende ecosystemen 

 67 

verwerven over de andere deelnemende instituties en spelers in het spel, de personen 
en hun subculturen, dat daarvoor ook de nodige communicatieve en relationele skills 
vereist zijn én dat men het vermogen moet hebben ontwikkeld om reflectie te kunnen 
plegen op een mengeling van bewust/onderbewuste, individuele en sociale processen: 
de 1e en 2e niveaus van leren.  
 
Daarop rees allereerst de vraag hoe zo’n ontwikkelproces bijvoorbeeld op het niveau 
van de meer senior triple helix-bestuurders ingericht zou kunnen worden: zijn zij niet 
al te ‘geborneerd’ of ‘gearriveerd’, is hun ‘ego’ niet al te ‘geharnast’, is hun ‘motivatie’ 
niet al te zeer ‘gestold’ om nog te kunnen verwachten dat zij in een diepgaand 
ontwikkelproces willen stappen dat het nodige vraagt aan persoonlijke openstelling en 
verandering? Zijn zij nog in staat tot een ‘open mind en open gemoed’? 
Het antwoord daarop was positief, in die zin dat de respondenten verwachtten dat dit 
naar eigen ervaring, bij een juiste compositie en timing van activiteiten beslist mogelijk 
leek, maar dat het wél vraagt om passende vormen en plaatsen. 
 
Daarop kwamen we te spreken over de vraag naar wat die set van ecosysteem- 
kenniscomponenten en -vaardigheden nu eigenlijk inhoudt. Het resultaat van dat deel 
van de exercitie is meegenomen in de 5e en 6e Ontdekking.  
Na deze verkenning van de benodigde competenties werd het al wel beter mogelijk om 
de blik te richten op de vraag of en hoe deze in de curricula van het initieel onderwijs 
kunnen worden ingebouwd.   
 
Is het mogelijk om de set van ecosysteem-kennis en –competenties ook eerder, op het 
niveau van het initiële onderwijs, in het curriculum te integreren? Zaden zaaien voor 
latere bloei. 
Op deze vraag ontstonden de volgende gedachtegangen:  
 

• Het type leren en ontwikkelen waar het hier over gaat vraagt van de deelnemers 
eigenlijk om een bepaald vertrekniveau aan persoonlijke ontwikkeling, levens- 
en beroepservaring, zonder welke de socio- en psychodynamische reflectie- en 
ontwikkelactiviteiten snel tot een abstracte exercitie worden. Het heeft 
bijvoorbeeld pas zin om te spreken over het opereren op basis van echte 
gelijkwaardigheid en het daarvoor overwinnen van gevoelens van onderling 
wantrouwen, wanneer men al voldoende autonomie heeft verworven, ergo niet 
meer te zeer bezig is met een worsteling om boven- en onder-posities, c.q. dat 
men deze zich bij zichzelf en anderen weet te ‘trimmen’. 
 

• Daarbij komt dat de effecten van een dergelijk leerproces ook alleen maar 
verkregen kunnen worden én duurzaam geborgd wanneer het proces op een 
voldoende diep niveau kan ingrijpen. Op grond van deze taxatie lijkt het niet 
direct eenvoudig om dit type activiteiten full fledge in te bouwen in curricula 
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van het initiële onderwijs, eenvoudigweg omdat de benodigde kennis-, 
ontwikkel- en ervaringsbasis meestal zullen ontbreken. Dat neemt niet weg dat 
gedacht kan en zelfs moet worden aan een aangepaste vorm waardoor er als 
het ware al zaadjes geplant kunnen worden die later, wanneer men er aan toe 
is, tot groei en bloei kunnen komen40. De volgende stap is dan om die ‘zaden’ 
onderwijskundig/didactisch te definiëren. 

 
Vormen, plaatsen en connecties van een Triple Helix Academy. Op weg 
naar een Lerende Ecosystemen Academy (LEA) 
Vanuit het besef dat het vooral gaat om post-initiële activiteiten rees de vraag naar de 
organisatievorm of beter nog de ‘afmering’ van een ecosysteem-ontwikkeltraject, 
bijvoorbeeld in een Triple Helix Academy. Hieromtrent werd duidelijk dat het lijkt alsof 
de academie zich vooral richt op onderwijsachtige activiteiten. De vervolgvraag was 
daarom: kan het initiatief niet het beste worden aangehaakt bij universiteiten en/of bij 
hogescholen? 
Gaandeweg de gesprekken werd duidelijk dat wanneer we goed kijken naar de triple 
helix-samenstelling van de deelnemers, het dientengevolge niet verstandig is om het 
initiatief te nauw met één van de helices (het onderwijs) te verbinden. Evident was ook 
dat het initiatief niet te dicht op de huid van overheden (gemeentes en provincie) of 
ondernemingen (commerciële opleiding) mag zitten. Deze overweging leidde tot de 
vraag of een zelfstandige organisatie, met de noodzakelijke co-creatieve institutionele 
verbindingen naar alle participerende partners dan wél wenselijk zou zijn.  
 
Dit thema is later met diverse andere gesprekspartners nog verder onder de loep 
genomen. Daarbij werd een metafoor gebruikt van de omloop van een satelliet om de 
aarde. Waarbij de satelliet staat voor het transitieproces in het ontwikkelinitiatief en de 
zwaartekracht voor de druk vanuit de praktijk om onmiddellijk oplossingen en 
resultaten op te leveren: wanneer de omloopsnelheid van de satelliet te laag is 
(onvoldoende afstand en snelheid) dan stort ze neer en verbrandt in de dampkring. Is 
haar snelheid te hoog dan ontsnapt ze aan de zwaartekracht en verdwijnt ze in het 
heelal. Zo’n metafoor suggereert het nut van een zelfstandige ontwikkelentiteit. 
Maar ook rees de vraag: “Heeft een satelliet niet de neiging een eigen planeet te willen 
worden?”. 
 
Hieromtrent is, buiten de satelliet-metafoor, nog geen finaal model of ander principe 
opgedoken dat de meeste wenselijkheid had. Deze inrichtings/relatievraag is één van 
de issues die de komende tijd nog verder moet worden uitgewerkt en ontwikkeld in 
samenspraak met (Brabantse) ecosysteemspelers.  
 
In ieder geval is wel duidelijk dat het soort leren en ontwikkelen waar we over spreken 
vraagt om een eigen ontwikkelomgeving.  
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De persoonlijke en gezamenlijke transformaties die nodig zijn vragen om een 
uitdagende én veilige ‘cocon’ voor traag leren, waarin individueel en gezamenlijk 
geëxperimenteerd kan worden met nieuwe beelden, innerlijke en onderlinge relaties en 
processen (plus het stopzetten van oude), waarin de benodigde systeemanalyses 
kunnen worden gemaakt, prototypes kunnen worden ontworpen die experimenteel 
kunnen worden getest en waar ook op nieuwe verbindingen en gedragingen kan 
worden geoefend. Natuurlijk is dit óók een plaats waar de benodigde nieuwe 
(cognitieve) kennis kan worden ontwikkeld, verworven en verweven.  
 
Zo’n ontwikkelomgeving heeft daarmee in hoge mate de kenmerken van een 
laboratorium, werkplaats of atelier. De metafoor van de cocon waarin een rups tot 
vlinder transformeert, verbeeldt dit aspect o.i. uitstekend. Alleen gaat het in het geval 
van de ontwikkeling van lerende ecosystemen dan wel om een cocon met de nodige 
goed gekozen verbindingen met de externe wereld en de zich ontwikkelende 
praktijken. 

 
Een dergelijke buitenplaats is ook nodig om ervoor te zorgen dat er in het 
ontwikkelproces van een Community of Practice ruimte ontstaat, in eerste instantie (in 
de fase van analyseren en exploreren), om het spoor van het leerproces los te maken 
van het spoor van de dagelijkse presteerprocessen (waarin op dat moment alleen nog 
ruimte is voor ‘snel’, onmiddellijk toepasbaar leren) en om in tweede instantie (in de 
fase van action learning - het realiseren en borgen) de twee sporen weer te verbinden. 
 
Verder is het zo dat lang niet alle ontwikkel activiteiten in de min of meer gesloten 
cocon van een Community of Practice plaats hoeven vinden: voor een deel zullen nu 
net openbare bijeenkomsten (thematische seminars) en activiteiten (bijvoorbeeld 
internet gebaseerd) voor de uitwisseling met de maatschappelijke werkelijkheid 
zorgen. 
 
In onderstaand schema worden enkele ontwerpdimensies van een ecosysteem-
ontwikkelprogramma weergegeven, waarbij het schema zeker niet gezien moet worden 
als een hermetisch onderwijsprogramma (Afbeelding 5).  
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Afbeelding 5: Hoofddimensies van en flow in ecosysteem ontwikkelprocessen. 

 
Het proces bestaat deels uit geplande activiteiten, maar ook bijvoorbeeld uit ‘salons’ 
en/of eenmalige impulsieve events. De activiteiten hebben vooral het karakter van een 
ontdekkingsreis, waarvan het verloop niet op voorhand kan worden voorspeld en er 
moet voor de deelnemers voldoende speelruimte zijn om een eigen spoor te trekken. 
 
Ook Scharmer en Kaufer (2013) onderkennen de vraag naar de inrichting van effectieve 
plaatsen en het ontwerpen van programma’s voor het ontwikkelen van de vereiste 
capaciteit aan ecosysteem-kennis en -competenties. Hun model voor de U-school 
wordt hieronder als referentie weergeven (Afbeelding 6).  
 
Bij het uitwerken van een scenario voor de volgende fase van de Triple Helix Academy 
is dit model nog slechts zijdelings verwerkt. Een idee is om in een verder contact met 
Scharmer mogelijke raakvlakken verder uit te diepen. 
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Afbeelding 6: De U-School voor de ontwikkeling van Ecosysteem Bewustzijn, Kennis en 
Vaardigheden (Scharmer en Kaufer (2013. pp. 256-262) 

 

Kenniscreatie  
via awareness-based  

action research: 
•  Research en ronde-tafel 

gesprekken 
•  Research-retraites en Action 
research -promotieprogramma’s 

•  (Internationaal) uitwisselings forum 
•  Cross-disciplinair 

 
 
 

 
 

Opbouw van collectieve 
leiderschapskwaliteiten: 

•  Basisprogramma 
•  Mondiaal klaslokaal 

•  Social Presencing Theatre 
•  Elias/Ideas 

•  Masterclasses 
 
 

 
 
 
Faciliterende 
innovatie-labs: 
•  Mondiaal welzijn-lab 
•  Onderwijs-lab 
•  Voedsel-lab 
•  Gezondheids-lab 
•  Veerkrachtige steden-lab 

 
 

Sociale  
Technologieën 

Praktijk  
Communities 

Proto- 
typen 

Innovatie 
Centra 

Universitaire en 
Research Partners 

Innovatie-Lab-Partners Capaciteit-
Opbouwende Partners 

1.  Alle niveaus (micro-mundo) 
2.  Alle intelligenties: IQ, EQ, SQ 
3.  Systeemdenken en dialoog 
4.  On-line resources: MOOCs 
5.  Deep-dive onderdompeling 

journeys 
6.  Science 2.0: 1e, 2e en 3e 

persoon kennis 

7.  Presencing: Sensing, 
sourcing, emerging, 
actualiseren en genereren 
van de toekomst 

8.  Power of Intention: 
kristalliseren van de visie 

9.  Multi-locaal prototyperen: 
hoofd, hart & hand 

10. Hubs: de macht van de 
‘plaats’(Ba) 

Samenvatting 4e Ontdekking: 
 
Deze 4e reeks ontdekkingen vonden plaats rond de vraag naar de 
ontwikkelbaarheid van samenwerkingsverbanden in de richting van lerende 
ecosystemen. 
• De inzichten uit de lerende economie lijken een indirecte, nog niet 

concrete invloed te hebben op het inrichten van deze activiteiten. Toch 
zijn we van mening dat voldoende goed functionerende (ergo lerende) 
ecosystemen een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het realiseren van 
een lerende economie. 

• De inzichten en ervaringen vanuit de wereld van de lerende organisaties 
lijken wel een ruime en toepasbare methodologische basis te bieden. 

• Gelet op de eisen die qua maturiteit gesteld worden aan deelnemers van  
van-Ego-naar-Eco ontwikkelprocessen, gaat het vooral om post-initiële 
programma’s en activiteiten. 

• Dat neemt niet weg dat deze thematiek ook binnen de curricula van het 
initiële onderwijs een plaats moeten gaan krijgen. Als is het maar in de 
vorm van kiemen die een latere uitgroei en bloei zullen versnellen. 

• Vanwege het feit dat de samenleving steeds meer een ecosysteem van 
ecosystemen wordt, zijn ecosysteem-vermogens op den duur eigenlijk 
onontbeerlijke competenties voor alle deelnemers aan het 
maatschappelijke verkeer. 
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5e Ontdekking:  Over de kernspelers in ecosystemen:  
overheden, kennisinstellingen en  
ondernemingen 

 
In de vorige paragrafen spraken we met de begrippen ‘niveaus in leerprocessen’, 
‘drempels in verbondenheid’ en ‘kennisperspectieven’ vooral ook over socio- en 
psychodynamische thema’s die tot het hart horen van de ontwikkeling van 
samenwerkingsverbanden tot lerende ecosystemen.  
Daardoor is tot nu toe onderbelicht gebleven dat in veel gesprekken ook belangrijke 
gezichtspunten op en ervaringen met de verschillende ecosysteemspelers naar voren 
kwamen op het terrein van hun eigen domein: de overheden, de ondernemingen en de 
kennisinstellingen. 
Toch werd in bijna alle gesprekken wel degelijk een deel van de tijd besteed aan 
vragen die betrekking hadden op de stand van zaken in dat eigen domein én over hoe 
men aankijkt tegen de domeinen van de collega’s. Dat leverde een uitgebreide lijst op 
van thema’s waarvan het ondoenlijk is om die in het kader van dit rapport ook in alle 
uitgebreidheid recht te doen. Daarom hebben we een aantal van de statements uit de 
gesprekken gegroepeerd per triple helix-domein, waarbij in diverse gevallen ook door 
de gesprekspartner verwezen wordt naar auteurs die op het betreffende thema 
relevante visies hebben. 
Zoals we eerder in dit document al opmerkten kan het interessant zijn om in een later 
stadium (bewerkte en geanonimiseerde) transcripties te maken van de 
gespreksopnamen voor bespreking in leermodules. 
 
In ieder geval blijkt het voor een triple- of multiple helix-speler vanzelfsprekend van 
belang dat hij/zij over voldoende kennis van en inzicht in het eigen domein in de 
‘kennisransel’ hebben. Minstens zozeer geldt dat voor de domeinen van de collega-
spelers. Met name voor dat laatste zal in de cognitieve kennisonderdelen van 
ontwikkelprogramma’s ruim baan gemaakt moeten worden, omdat het daar, al hoewel 
in wisselende mate, toch vaak ernstig aan blijkt te schorten: veel gesprekspartners 
baseren zich bij hun beeld van de andere ecosysteemspelers vaak op ongetoetste 
assumpties over en niet op gedegen kennis van de processen, de subculturen en ‘taal 
en betekenissen’ van de anderen, of op de uiteenlopende bedoelingen en belangen die 
er spelen in het ecosysteem. Het is geen uitzondering dat men daarbij de manieren van 
doen en denken uit het eigen domein projecteert op die van de anderen. De 
vertekeningen die dat dan weer oplevert vormen weer een de bron van misverstanden 
die de snelheid en effectiviteit van het samenwerkingsproces (ernstig) voor de voeten 
kunnen lopen. 
 
In het kader van dit project zijn overigens geen gesprekken gevoerd met personen die 
maatschappelijk in ecosystemen actief zijn vanuit vakcentrales, NGO’s (zoals voor 
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ontwikkelingshulp (Novib etc.), zorg (Artsen zonder Grenzen, of zorg-cooperaties), 
duurzaamheid (Greenpeace)) en andere helices zoals de financiële wereld, de media, 
etc. Hun visies op het functioneren in en van ecosystemen en op de noodzaak van de 
ontwikkeling daarvan zijn in deze tekst niet beschikbaar. Ook ontbreken de 
perspectieven van hen die als gebruiker sleutelspeler zijn in veel ecosystemen: 
patiënten van zorgsystemen, leerlingen/studenten/onderzoekers van 
kennisinstellingen, bewoners, etc. Het ontbreken van hun perspectieven en ervaringen 
vormt beslist een lacune in het beeld dat uit de huidige tekst oprijst. Ze is veroorzaakt 
door het feit dat dit onderzoek startte vanuit de wereld van ‘open innovatie’ en triple-
helix samenwerkingsverbanden en zich pas gaandeweg heeft verbreed tot 
ecosystemen in de volle betekenis van het begrip. Dezee lacune komt zeker niet voort 
uit een visie dat hun opvattingen over deze materie er niet toe zouden doen. 
Integendeel. 
 
Over de overheden 
 
• Crisis van de Natiestaat en (de)centraal sturen: Het gaat over de vraag naar het 

juiste ‘schaalniveau’ voor het openbaar bestuur én de vraag of niet buiten de 
politiek een nieuwe maatschappelijke inspiratie- en machtsbron gevormd moet 
worden die de ideologische en machtsvertogen gaan innoveren? Deze 
noodzakelijk geachte innovatie van de politiek en het bestuur worden niet vanuit 
het systeem zelf verwacht. “Hoe moet dat er dan uit zien (3.0 of 4.0 openbaar 
bestuur en politieke macht)? Waar kan de broodnodige innovatie vandaan komen?” 
Niemand kiest graag voor de Verelendungs-optie. Maar vanwege het huidige 
gebrek aan alternatieven, wordt dat proces wel waargenomen. Hoe ontsnapt men 
aan de huidige, gereduceerde, opvatting van de staat en vermijden we teruggang 
naar oude niet-passende vormen (patriarchale, welvaartsstaat). Wat moeten we 
politiek-ideologisch onder een ‘inclusieve samenleving’ verstaan? 
 

• Innovatie intelligence: Er wordt een gebrek aan in-house intelligence 
geconstateerd bij met namen de rijksoverheid, die nodig is om goed innovatie 
beleid te kunnen maken en sturen .	  

 
• The Entrepreneurial State en financiering van fundamenteel onderzoek ( Mariana 

Mazzucato): Nu besteedt de rijksoverheid veel budget aan fundamenteel 
onderzoek (universiteiten en labs), waaruit nieuwe kennis en technologie 
voortvloeien die, pas wanneer het risico op mislukken klein genoeg is, met behulp 
van onder meer venture capitalists wordt geëxploiteerd en doorontwikkeld tot 
producten en diensten die winst genereren. Van die winst vloeit maar weinig terug 
naar de bron van de innovatie. Het is teveel een eenrichtingsverkeer. Waarbij ook 
nauwelijks ‘triple helix’ uitwisseling plaatsvindt. Beter is het wanneer daar 
‘circulair’ over wordt gedacht. Mazzucato stelt voor om een deel van de winsten 



 74 

van producten, die gebaseerd zijn op huidig ‘fundamentele’ research output, 
rechtstreeks terug te laten vloeien naar ‘nieuwe’ high risk fundamenteel 
onderzoek. Zodat men door zo’n revolving circus in de toekomst weer kan 
beschikken over nieuwe, ‘rijpe’ technologie die commercieel kan worden uitgenut. 
Kenniscirculatie hangt dan zeer nauw samen met de circulatie van financiële 
middelen.	  

 
• Transparante overheid: De rol van de provincie en de gemeentes is niet duidelijk: 

willen zij (de)centraliseren? Doorbreken zij de (inter)provinciale, sectorale grenzen? 
Hebben zij niet het (on)juiste schaalniveau ten opzichte van anderen: gemeente, 
regio, rijk en Europa …. En hoe kunnen zij relevante partner zijn naar de andere 
spelers: de ondernemers en researchers? 

 
• Expertise-gap bij lokale overheden: Bij de gemeenten wordt waargenomen dat het 

gaat om ernstige beperkingen in domeinspecifieke kennis en vermogen: 
inhoudelijke expertise, kunnen omgaan met open innovatie, diversiteit, snelheid 
en complexiteit. Zij worstelen in dit opzicht ook al met zichzelf onder een loden 
lasten (WMO). Tegelijkertijd wordt hen, dan wel in de vorm van een metropolen, 
ook grote potentie toegedicht (“Als burgemeesters zouden regeren?”) 

 
• Wisdom of the Crowds als vervanging voor parlementaire democratie? In welke 

mate is Wisdom of the Crowds een passende opvolger van de parlementaire 
democratie? Of kun je dat, met de social media, zien als een nieuw hoogtepunt in 
de georganiseerde manipulatie en exploitatie van de menselijke reflexmatigheid? 

 
Over de kennisinstellingen 
 
• Impact van WRR-rapport ‘De Lerende Economie’: Dat spreekt op diverse punten 

over de noodzaak om de rollen van en relaties tussen universiteiten, hogescholen 
en overig initieel onderwijs/onderzoek te herbezien. Maar langs welke processen 
gebeurt dat dan? Wat zijn daarbij de uitgangspunten? 
 

• Persoonlijkheid-ontwikkelfase van jongvolwassen studenten: Kennisinstellingen 
worden bevolkt door jongvolwassen ‘studenten’ die in de onafhankelijkheidsfase 
verkeren van hun persoonlijke ontwikkeling, met daarin een sterke nadruk op 
vrijheid en individualiteit. Onderdeel van een goed ontwikkeld 
ecosysteemvermogen is de vaardigheid om op basis van wederzijdse 
afhankelijkheid in relaties te treden. Daar komt men vaak pas later in de 
levensbiografie aan toe, voorbij de onafhankelijkheidsfase. Dat zou dan vragen om 
postacademiale faciliteiten. Ergo, wat kan er in de curricula van het initieel 
onderwijs aan voorbereiding van de ontwikkeling van ecosysteemvermogens 
worden gedaan worden? In ieder geval kan men werken aan de ‘veldkennis’ 
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omtrent de multiple helix-actoren en -processen en eerste oefeningen in 1e en 2e 
persoon leerperspectief. De kennisinstellingen (universiteiten en Hbo-instellingen) 
zijn sowieso niet in staat het hele spectrum aan facilitatieservices te leveren. 
Meestal ontbreekt hen de competentie op de 1e en 2e leerniveaus. De vraag is of 
men dat beseft. Met name op het vlak van de facilitatie van ontwikkelprocessen op 
het psycho- en sociodynamische vlak gaat het om vermogens die maar zeer ten 
dele cognitief van aard zijn. Coaching en intervisie zijn hier minstens zo relevant. 
 

• TuE en TiU zijn niet echt geïntegreerd/verweven, ondanks de gezamenlijke Tias-
school for Business & Society, die zich sterk richt op de buiten-Brabantse 
opleidingsmarkt. 

 
• De complexiteit van Open Innovatie en de rol van Researchers: Over open 

innovatie in een genetwerkte omgeving is met één respondent uitgebreid 
gesproken. Dit gesprek maakte duidelijk dat de term ‘open’ in veel gevallen vooral 
een ideologisch label is en dat het nauwelijks slaat op de complexe feitelijke 
processen die op de diverse campussen plaats vinden. Het is daarom van belang 
dat de kennis van en inzichten in de werkelijke gang van zaken bij open innovatie 
verder bestudeerd wordt. Opdat kenniswerkers daarin niet naïef opereren. 

 
Over de ondernemingen 
 
• Verschil tussen kleine en grote spelers. Veel kleine MKB-spelers zijn blij wanneer 

ze het hoofd boven water kunnen houden. Zij zijn niet in staat zelf en actief acte 
de présence te geven in ecosystemen en worden gedwongen tot reactief gedrag. 
Voor een deel heeft dit te maken met het fenomeen ‘te groot voor het tafellaken 
en te klein voor het servet’. Grotere ondernemingen hebben vaak in-house de 
kennis en capaciteit om proactief/strategisch/juridisch in 
samenwerkingsverbanden te opereren. 
 

• Soms maken ondernemers aanspraken op een dominerende rol en positie in de 
huidige maatschappij en economie, mede onder invloed van het 
markteconomische denken: iedereen wordt daarbij geacht dienstbaar te zijn aan 
marktprincipes en de ondernemer verschijnt daarin als ‘redder’ van de 
maatschappij. Zij hebben soms een onvermogen om de limitering van de 
marktfilosofie te onderkennen én missen de bagage om zelfs maar te kunnen 
beseffen hoe grotesk de totaalmaatschappelijke aanspraken zijn die zij maken. Zie 
ook M. Sandel (2012). “Niet alles is te Koop”. Mede door zo’n Ego-systemische 
focus ontstaat dan een onvermogen om zich op een dieper, gelijkwaardiger Eco-
niveau te verbinden met andere actoren in de ecosystemen waarin men opereert 
(1e en 2e drempel). 



 76 

• Overmatige focus op aandeelhouderswaarde, performance en korte termijn maakt 
dat de noodzaak van eigen en gezamenlijke ontwikkeling bij een deelname aan 
samenwerkingsverbanden onvoldoende wordt gezien. Werken aan innerlijke en 
onderlinge verbindingen en de systeemanalyse fase kosten tijd en investeringen 
en vertalen zich niet onmiddellijk terug in (financiële) performances. 
 

• Mazzucato: Net als bij de overheden geldt dit thema van ‘fundamentele innovatie’ 
voor ondernemingen: zij exploiteren nieuwe technologieën (op basis van 
fundamenteel onderzoek) die in veel gevallen met publieke middelen zijn 
ontwikkeld en eigenen zich de meeropbrengsten toe (en investeren ook pas) op 
het moment dat nieuwe technologie toepasbaar en zonder grote risico’s te 
vermarkten is. Dat gebeurt zonder dat er een redelijke terugkoppelmechanisme 
bestaat van een deel van die opbrengsten naar de samenleving, bijvoorbeeld als 
rechtstreekse bijdrage aan nieuwe investeringen voor fundamenteel onderzoek 
naar nieuwe, toekomstige technologie (externalisatie van de risico’s en 
internalisatie van de opbrengsten).  

 
• Het MKB zit op geheel eigen én geheel verschillende manieren klem in allerlei 

ecosysteemprocessen. Verder onderzoeken hoe en wat daar aan gedaan kan 
worden. 

 
• Ondernemingen met een hoog ontwikkelde strategie rond Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen, zoals DSM met Triple P of Unilever met haar 
Sustainable Living Plan, kunnen een (3.0 of zelfs 4.0) ecosystemisch drijvende 
kracht hebben die voortkomt uit een bewustzijn dat gevoed wordt door hun rol in 
uiteenlopende mondiale processen rond thema’s als People, Planet, Profit, 
circulaire economie/duurzaamheid, klimaatverandering, World Food Program etc.  
Diverse thema’s hangen hiermee samen, zoals:  
o In welke mate wordt een dergelijke strategie ook echt binnen de eigen 

organisatie gedragen en doorontwikkelt?  
o Hoe slagen zij er in om de vaak korte termijn oriëntatie van hun 

kapitaalverschaffers (de aandeelhouders) te matchen met zo’n hoger’ 
maatschappelijk doel en de belangen van de andere stakeholders?  

o Hoe zorgt men er voor dat men ook in-house de expertise (mensen en 
ecosysteem competenties) beschikbaar krijgt die nodig is om effectief in en 
met het hele ecosysteem (waaronder met NGO’s en overheden) te opereren?  

o Welke impact heeft een 4.0 Ecosysteem-benadering voor de interne MD-
programma’s (naast een focus op MBA’s)?  

o Hoe vindt men een balans tussen het hoge eigen MVO-gehalte en de vaak 
sterk 2.0-oriëntatie van veel andere bedrijven in het eigen economische 
domein, c.q. in de keten waarin men opereert/concureert?  
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6e Ontdekking: Kennis en vaardigheden voor lerende 
ecosystemen  
 
In de vorige Ontdekking (5) werd ingezoomd op de cognitieve kennis waarover 
ecosysteemspelers moeten (leren) beschikken en die betrekking heeft op de domeinen 
van de andere spelers. Die kennis is dan een noodzakelijk onderdeel van de 
‘kennisransel’ binnen de ecosysteemcompetenties. 
 
Dat is noodzakelijk maar niet voldoende. In hoofdstuk 2 wordt geduid dat het, zeker in 
het Ego2Eco-leerproces ook om andere cognitieve kennis gaat én dat het daarnaast 
gaat om de nodige niet-cognitieve vermogens. Die andere competenties zijn als 
zodanig nog niet expliciet geadresseerd. Dat gebeurt nu in deze 6e Ontdekking. 
 
Allereerst zal nader ingegaan worden op issues die gerelateerd zijn aan de genoemde 
1e en 2e niveaus van leren, oftewel de intra- en interpersoonlijke aspecten van 
ontwikkelen. We hebben het dan achtereenvolgens over zelfkennis/psychodynamiek en 
sociodynamiek.  
 
Dat we op deze materie inzoomen komt voort uit de gesignaleerde ‘blinde vlek’ die uit 
de gesprekken bleek te bestaan op het gebied van het 1e en 2e persoon leren en 
ontwikkelen. 
 
Om er ook in termen van kennis over te kunnen spreken zou hier eigenlijk óók moeten 
worden ingegaan op het verschijnsel zachte versus harde kennis. Aangezien dat voor 
deze hoofdtekst te uitgebreid en gedetailleerd wordt, vindt de lezer een toelichting in 
Bijlage 2. 
 
De 6e Ontdekking wordt afgesloten met een tweede braindump van thema’s en 
onderwerpen die op het terrein van de ontwikkeling van ecosysteemkennis en -
vaardigheden geprogrammeerd kunnen/moeten worden. Het is een niet verder 
uitgeschreven reeks thema’s die, per doelgroep en activiteit kan worden uitgewerkt en 
die voor een belangrijk deel zijn ontleend aan de gesprekken. 
 
Overall denken we dat met dit overzicht een belangrijk maar zeker niet uitputtend 
beeld gegeven wordt van de lerende-ecosysteemcompetenties waarover de spelers van 
de toekomst zullen moeten beschikken en waarvoor ook passende ontwikkel- en 
oefenfaciliteiten moeten worden gerealiseerd. 
 
Even voor een goed begrip en ter vermijding van een voor de hand liggend 
misverstand: het gaat er niet om dat men binnen samenwerkingsverbanden het 
grootste gedeelte van de tijd aan deze processen op het 1e en 2e niveau gaat besteden. 
De grote aandacht voor deze materie in dit stuk zou dat kunnen suggereren. Dat is 
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echter niet het idee. Waar het wél om gaat is dat ecosysteemspelers het vermogen 
krijgen om deze principes toe te passen, wanneer dat nodig is én dat men met 
regelmaat ook op deze niveaus reflecteert en met elkaar waarnemingen uitwisselt en 
uitdiept. 
 
Psychodynamiek  
Het kunnen herkennen van (onderbewuste) patronen in onze reflexen (ons systeem van 
instinctieve, emotionele en mentale semiautomatische mechanismen) is van groot 
belang voor de ontwikkeling van Ego naar Eco. Deze subjectieve, onderlinge en zelf 
reflecterende vorm van professioneel leervermogen bezitten we gemiddeld genomen 
nog maar in beperkte mate, wanneer we na onze initiële opleiding, in onze 
professionele processen en rollen stappen. Voor zover ze al wel gepraktiseerd wordt, 
lijkt ze verbannen te zijn naar het privé-territorium in de vorm van mindfulness, yoga, 
tai-chi, meditatie, coaching, etc. 
 
De individuele kant van deze ontwikkelthematiek is het domein van de 
psychodynamiek; zij vormt één van de professionele gaten in de aanwezige kennis die 
de eerder geconstateerde blinde vlek op het terrein van het functioneren van teams, 
organisaties én samenwerkingsverbanden mede veroorzaakt en in stand houdt. Het is 
daarmee een zeer belangrijke kandidaat om opgenomen te worden in een lerend-
ecosysteem-ontwikkelcurriculum. Waarbij het dan overigens ook, maar zeker niet 
alleen gaat om de neuropsychologische reflexmatigheden. Het psychoanalytische werk 
op dit terrein van onder andere Manfred Kets de Vries hoort hier onder andere ook bij, 
net als de methoden en technieken voor het in kaart brengen van persoonlijke en 
gemeenschappelijke drijfveerpatronen. 
 
Wanneer in de gesprekken op deze onderwerpen werd ingezoomd waren de meeste 
gesprekspartners geboeid door deze materie. Hetgeen weer in contrast stond met de 
omvang van hun feitelijke kennis hieromtrent en hun vermogen om er in de dagelijkse 
professionele/persoonlijke praktijk effectief mee om te gaan. Degenen die zelf een 
coachingstraject hebben doorlopen, c.q. zich een vorm van regelmatige persoonlijke 
introspectie hebben toegeëigend hadden overigens een hoge mate van herkenning op 
dit thema. Zowel het feit dat mensen ogenschijnlijk zo tegendraads (kunnen) 
functioneren, als het feit dat het lastig is om een goed zelfbeeld te ontwikkelen en/of 
een het vermogen om de eigen mentale, emotionele en gedragspatronen waar te 
nemen, te beheersen en bij te sturen. 
 
Binnen lerende organisaties worden hiertoe praktijken van individuele en gezamenlijke 
coaching en intervisie ingeregeld. Niet omdat professionals binnen een lerende 
organisatie te zwakke mensen zouden zijn om het zelf te doen. Maar omdat zij zich 
langs die gefaciliteerde weg bewust kunnen worden, zowel van menselijke zwakten als 
van manieren om daar niet de dupe van te worden41, maar ook om zicht te krijgen op 
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de potentiële rijkdom die nog ontdekt en benut kan gaan worden. Ook hoort hier het 
inbouwen van review/preview momenten bij in het reguliere werkoverleg, waarin wordt 
terug- en vooruitgeblikt op de verschillende ervaringen en leerprocessen. 
 
Thema’s die in dit psychodynamische kader relevant zijn: 
• ‘Innerlijk verbinden en ontwikkelen’ in relatie tot diverse vormen van 

psychodynamiek. Hoe herken ik dat bij verschillende archetypen niveaus (1.0 – 
4.0);  

• Persoonlijke identiteit en drijfveren: langs welke ontwikkelstadia verloopt een 
persoonlijk van Ego-naar-Eco groeiproces (Covey), (van ‘mij’ (individu) naar ‘wij’ 
(intervidu), zelf en Zelf); 

• Leren waarnemen op vier niveaus van zijn (mentaal, fysiek, emotioneel, 
existentieel); Bewustzijn en onderbewustzijn, overdrachtseffecten, projectie, etc.. 

• Neuropsychologische aspecten van denken en gedragen in complexe verbanden 
(reflexen en automatismen); 

• Communicatie op verschillende archetypische niveaus (monoloog, discussie, 
dialoog, generatieve communicatie, luisteren, spreken, feedback geven en 
ontvangen). Hierbij hoort ook het leren herkennen van de voor een bepaald 
archetype kenmerkende communicatie en het daarop effectief in leren spelen; 

• De kunst van het innerlijk verbinden en loslaten- zelfreflectie; psychodynamische 
methoden en technieken (w.o. yoga, meditatie/mindfulness); 

• Omgaan met macht (over, met, van binnenuit) en de emoties die met macht en 
(on)vrijheid  en met (on)gelijkheid gepaard gaan. Vertrouwen (geven en hebben). 
 
 

Sociodynamiek  
Wat hiervoor werd gemeld over o.a. neuropsychologische reflexmatigheid van 
individuele processen, geldt minstens zozeer op het terrein van sociale processen, het 
domein van de sociodynamiek. Ook daarbij blijkt dat het idee van ‘zelfsturing vooraf’ 
van groepsgedrag een fabeltje is. Ook de hedendaagse, in hoge mate 
geïndividualiseerde varianten van de mens, volgen blindelings vaak sociale 
(kuddedier)reflexen, waardoor men zich - heerlijk onderbewust en ondanks hun sterke 
focus op individuele onafhankelijkheid en autonomie - ongelooflijk gemakkelijk en 
voortdurend aanpast aan ontwikkelingen in sociale en culturele normen en patronen. 
Daarbij gelden onder meer principes als het voorkomen van sociale uitstoting én het 
bewerkstelligen van een zo hoog mogelijke positie op de apenrots.  
En ook hier geldt dat we dat doen met behulp van collectievebeelden die het 
omgekeerde suggereren, namelijk dat we die processen met zijn allen en individueel 
goed beheersen. Hetgeen dus niet het geval is, of in ieder geval niet bewust vooraf. 
Het succes van Facebook en Twitter en andere sociale media komt voort uit het feit dat 
zij deze sociale neurologische reflexen naar hartenlust ‘benutten’. 
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De terzijde vraag is hier o.i. gewettigd of het niet zinvol is om investeringen te plegen 
voor het ontwikkelen van een nieuwe generatie sociale media, die samenwerken op het 
niveau van organisaties en netwerken meer op een bevrijdende en minder op een 
exploiterende wijze gaan faciliteren? 

 
Ook bij de sociodynamische processen geldt verder dat men daar enkel grip op kan 
krijgen langs de weg van collectieve reflectie en introspectie. En daarvoor is het vereist 
dat we ons in groepen, waarbinnen we zo’n reflectie willen toepassen, ook weten te 
gedragen: dat we onszelf en onze sterktes en valkuilen individueel en onderling zó 
goed leren kennen dat de onderlinge communicatie niet tot de emotionele afvalbak of 
zelfmarketingoorlog wordt, die het nu vaak is. Dat we weten wat compassie en 
empathie zijn en beseffen dat die hard nodig zijn om ons echt voor onze collega’s te 
kunnen openstellen (drempels: open mind en open gemoed). Opdat een groepsgesprek 
ook echt gaat lijken op een dialoog en dat dit soort praktijken ons ook daadwerkelijk 
kan helpen om als team/ samenwerkingsverband uit het spiegelpaleis van 
misinterpretaties en onderlinge strijd te komen. Zodat op enig moment de 
gezamenlijke energie vrij kan komen voor onze rol in de professionele innovatie van 
onze processen. 
Samen met het thema ‘psychodynamiek’ zal het thema ‘sociodynamiek’ dus hoog op 
de agenda van ontwikkelactiviteiten geplaatst worden. 
 
Thema’s die in dit sociodynamische kader relevant kan zijn: 
• Van Ego-2-Eco: De sociodynamische kenmerken en (innerlijke en onderlinge) 

werking en logica van de archetypische ontwikkelniveaus en hun transformaties: 
van 0.0->4.0: Hoe stel je een archetype vast, c.q. hoe leer je dat herkennen? Wat 
vereist samenwerken op een 3.0 en 4.0 niveau van een community? Hoe krijgt dat 
vorm in een ‘fluïde’ maatschappij? 

• Onderling verbinden en ontwikkelen in relatie tot vormen van groepsdynamiek en 
verschillende archetypische niveaus (1.0 – 4.0); 

• Groepsidentiteit: hoe verlopen teamprocessen? Hoe leer je die herkennen en er op 
acteren? 

• Organisaties versus samenwerkingsverbanden: welke verschillende dynamieken 
spelen er en hoe kunnen we daar (beter) mee omgaan?  

• Lerende communities en gezamenlijke reflectie; Kennen we inspirerende 
voorbeelden? 

• Cultuurverschillen en drijfveerpatronen; 
• Neuropsychologische aspecten van groepsgedrag; 
• Formele/bewuste en informele/onderbewuste organisatiedynamica: Hoe werkt 

passief agressiviteit en hoe kun je leren samenwerking op de 3.0 en 4.0 
archetypische niveaus? Hoe herken ik de drie drempels en de drie perspectieven op 
leren?; 
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• Sociodynamische ‘methoden en technieken’: De kunst van het gezamenlijk 
verbinden en loslaten, storytelling, constructieve confrontaties, opstellingen, 
sociale innovatie, wilderness retreats,  large scale change technieken, serious 
gaming en antropotechnieken. 

 
Thema’s mbt. leren, ontwikkelen en transformeren van communities 
• Hoe werkt het U-model/Presencing en hoe wordt je een lerend ecosysteem, 

sensing, presencing (bezinken), realising, co-creatie.  
• Andere benaderingen van en filosofieën over leren en (diepgaand) transformeren 

van communities: designdenken, psychoanalyse, etc. 
• Het opsporen van gezamenlijke bronnen (Jaworski); Wat is metanoia en hoe verwerf 

je dat? 
• Kenmerken van 1e, 2e en 3e persoon bewustzijn, kennis en gedrag, drempels in 

het proces van verbinding op het niveau van groepen, organisaties en netwerken; 
• Zachte/persoonlijke en harde/objectieve kennis in een sociale context, het SECI-

proces; Ba. 
• Leiderschap, macht en governance op de 5 archetypen niveaus leren herkennen; 
• Leren volgens het WRR-rapport De Lerende Economie (absorptiecapaciteit, 

adaptiviteit, etc.) – vertalen naar en verbinden met ‘lerende benaderingen’ over 
ecosystemen, organisaties en individuen 

• Complexiteitsdynamica, systeem analyse en het in kaart brengen van verschillen in 
en patronen binnen een ecosysteem (social network analysis), systeemdenken, 
large systems change. 

 
Overige thema’s 
• Kennis van de multiple helix-partners (actuele thema’s, subculturele patronen, 

governance, juridische issues, spelregels, do’s & dont’s). De ‘andere’ spelers: 
overheden, onderzoekers, onderwijs, ondernemen (klein en groot): wat/wie zijn ze, 
wat speelt er en waar moet je rekening mee houden; 

• De ontwikkeling van samenwerkingsverbanden: samenhang tussen economische, 
psychosociale, technologische aspecten, verschillen in snelheid, schaal, etc.. 
kernthema’s uit en stand van ontwikkeling van de theorie van Ecosystemen; 

• Juridische, economische en psychologische vormen van contracting; 
• De openheid of geslotenheid van ‘open’ innovatie processen. 
• De impact van platformen (Kreijveld) 
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4.  Conclusies en aanbevelingen 
 

"One great thought can alter the future. One revelation. One dream.  
But who will dream that dream? And who will make it real?" (Ben Okri) 
 

 
In maart 2014 startte de eerste fase van het zogenoemde opstartplan van het Triple 
Helix Academy-project. Deze fase had betrekking op een reeks van twintig co-
creatiegesprekken met bestuurders en professionals die werkzaam zijn in Brabantse 
(en Europese) Triple Helix-samenwerkingsverbanden. De gesprekken leverden een 
aantal inzichten op die richtinggevend zijn voor de inrichting en fasering van 
daadwerkelijke ecosysteem-ontwikkelactiviteiten. 
 
Een belangrijk inzicht is nu dat er een uitdagende spanning bestaat tussen de feitelijke 
versus de noodzakelijke performance waarmee onze organisaties en 
samenwerkingsverbanden functioneren. Die noodzakelijk hoge performance wordt 
voor een niet onbelangrijk deel veroorzaakt door de snelle en ontwrichtende mondiale 
ontwikkelingen op het economische en maatschappelijke vlak. McKinsey (2105) 
verwoordt deze situatie als volgt: 
 

“The disruptions gathered pace, grew in scale, and started collectively to have 
a material impact on the world economy around the turn of the 21st century. 
Today they are disrupting long-established patterns in virtually every market 
and every sector of the world economy – indeed in every aspect of our lives 
…… Our world is changing radically from the one in which many of us grew 
up, prospered and formed the intuitions that are so vital to our decision 
making. …. If we look at the world through our rearview mirror and make 
decisions on the basis of the intuition built on our experience …, we need to 
boldly reset them if necessary. This era is deeply unsettling…. and the 
resetting of our internal navigator can’t begin soon enough, ….and to adjust 
these to new realities. There is a powerful human tendency to want the future 
to look much like the recent past …… Gaining a clear-eyed perspective on how 
to negotiate the changing landscape will help us prepare to succeed”. 

 
Tegen de achtergrond van ontwikkelingen met een dergelijke impact wordt duidelijk 
dat zelfs organisaties, instituties en netwerken die tot voor kort, of zelfs nu nog, zeer 
succesvol zijn, zich niet kunnen permitteren om op hun lauweren te rusten, of zichzelf 
in slaap te sussen met romantische vergezichten over hoe een toekomstige 
samenleving vanzelf wel tot ons komt, als door de toverspreuk van een goede 
ontwerpfee.  
De noodzakelijke beweging van Ego naar Eco blijkt een taai, verwarrend en lastig 
proces. Trouwens, als het dat niet zou zijn, hadden we al lang op het 4.0-niveau van 
het ecosysteem-archetype gezeten. Maar, hoe nodig het ook is dat we vanuit een 
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dergelijk niveau met onze vraagstukken om kunnen gaan, we zitten daar dus nog lang 
niet. We zullen daarom alle intellectuele en creatieve, individuele en gezamenlijke 
potentie moeten aanspreken die ons ter beschikking staat, ons waar nodig los moeten 
breken van verouderde ‘intuïties’ en vooroordelen en vanuit een open geest en 
gemoed de nieuwe omstandigheden leren ‘verwerken’. Daarvoor zullen we elkaar ook 
op een nieuwe en dieper existentieel niveau dan nu het geval is moeten leren 
‘aanraken, vastpakken en vasthouden’, om elkaar niet te verliezen op de onvermijdelijk 
gevaarlijke momenten die we in de ontdekkingsreis naar een andere toekomst zullen 
tegenkomen. Om het idee van een lerende economie, ecosysteem en organisatie (van 
Ego naar Eco) gestalte te kunnen geven, zullen we daarom ook ‘lerende mens’ moeten 
zijn of worden. 
 
Bij al het nieuwe dat we broodnodig hebben, horen ook nieuwe faciliteiten en vormen 
om dat leerproces de vereiste context te geven. De in dit document gegeven 
beschrijving van de noodzakelijke etappe in de koers van Ego naar Eco is een kleine 
bijdrage aan deze overall ontdekkingstocht.  
 
 
Conclusies 
Belangrijke hoofdconclusies uit het hele traject zijn: 
 
• Nut, noodzaak en urgentie van het verbeteren van het vermogen (kennis en 

competenties) van triple helix-netwerkspelers om hun samenwerkingsverbanden 
verder te ontwikkelen naar een hoger kwaliteitsniveau, komt welhaast als ‘evident’ 
bovendrijven. Ook al benoemen de gesprekspartners dat proces niet in die termen, 
bij doorvragen blijkt dat hogere niveau sterk de kenmerken te hebben van de 3.0- 
en 4.0-archetypen. 
 

• Minder evident omarmen de gesprekspartners het inzicht dat het, teneinde dat 
hogere vermogen te verwerven, nodig is om ook serieus aandacht te besteden aan 
de ontwikkeling van de innerlijke en onderlinge relaties (1e en 2e persoon 
kennisperspectief). Dit vanuit het adagium: “Betere resultaten vereisen betere 
verbondenheid”. Het oorzakelijke verband tussen verbinden en presteren blijkt niet 
bekend te zijn, wat wijst op een blinde vlek op dat gebied. Het zich persoonlijk 
engageren roept (daarom) onwennigheid op. Dat kan worden geïnterpreteerd als 
een bepaalde mate van schoorvoetendheid die herkenbaar is uit de fase van 
ontwikkeling waarin mensen zich bewust worden van hun onbekwaamheid op een 
bepaald terrein. Dit heeft dan ook impact op het tempo waarin de voorgestelde 
Lerende Ecosystemen Academy-activiteiten kunnen worden ontworpen, ingericht 
en opgeschaald.  
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• De organisatie rond een Lerende Ecosystemen Academy vraagt om passende 
verbindingen met triple helix-spelers als kennisinstellingen, overheden en 
ondernemingen. Tegelijkertijd mag zo’n ontwikkelomgeving niet met één van hen 
worden vereenzelvigd. Dat vraagt de komende periode nog om zorgvuldige 
verbindingen, in het bijzonder naar de kennisinstituten.  

 
• Zonder dat er al sprake is van een kant-en-klaar model voor de ontwikkeling van 

lerende ecosystemen, zijn er al wel de nodige nieuwe uitgangspunten beschikbaar 
voor dit type ontwikkeling. Die kunnen samengevat worden met de termen 
Communities of Practice, ‘collaboratief’, ‘integraal 1e , 2e en 3e persoon kennis 
ontwikkeling’ en action learning. Zij zijn een innovatie van de nu gebruikelijke 
didactisch opzet van ontwikkelprogramma’s. Maar daarmee is tegelijkertijd 
duidelijk dat ze, vanwege hun innovatieve karakter, niet onmiddellijk ook herkend 
en/of gretig omarmd zullen worden door de ecosysteemspelers zelf. Daaruit kan 
worden geconcludeerd dat voor het bewerkstelligen van draagvlak nog een traject 
moet worden afgelegd. 

 
• Het gebruikte Archetypen-model voor het positioneren van 

samenwerkingsverbanden en niveaus van ontwikkeling werkte goed als initiële 
cartografie voor het positioneren van samenwerkingsverbanden. Het model vraagt 
ook om nadere validatie, uitbreiding en onderzoek. 

 
• Een strategie om netwerkende professionals op hun ontwikkeltraject naar lerende 

professionals in lerende ecosystemen effectief te faciliteren, vraagt om een 
experimenteerplaats (lab, werkplaats, atelier). Zo’n experimenteerplaats fungeert 
als een prototype, van waaruit later een range aan activiteiten op een grotere 
schaal kan worden gestart. 
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Aanbevelingen 
Op grond van de opgedane inzichten wordt het volgende scenario voorgesteld: 
 
• Start met een kleinschalig prototypisch Lerend Ecosysteem Ontwikkel-

lab, werkplaats of atelier,  
• dat wordt ingericht voor een Community of Practice van twaalf tot 

vijftien ‘next generation’ multiple helix-spelers,  
• bij voorkeur uit een homogeen samenwerkingsverband, maar anders uit 

een diversiteit van (regionale en/of sectorale) netwerken en  
• dat ruimte biedt aan een programma waarin de drie niveaus van leren 

aan de orde kunnen komen: 1e, 2e en 3e persoon kennisontwikkeling 
rond het opereren in en van ecosystemen42: 

 
• In het bijzonder wordt bij deelnemers gedacht aan de volgende 

generatie (Next Generation) bestuurlijke en andere spelers: 
operationele professionals, leidinggevenden en ‘gebruikers’ van 
ecosystemen waarvan kan worden verwacht dat zij in de nabije 
toekomst een bestuurlijke rol spelen in samenwerkingsverbanden.  

 
• Om de uitgangspunten van een LEO meer bekendheid te geven, kunnen 

over het thema van lerende ecosystemen, voorafgaand aan de start van 
een feitelijk programma (internationale) seminars, lezingen of ‘salons’ 
worden georganiseerd.	  
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Bijlage 1. Van Micro naar Mundo en andere modellen 
 
Ook Scharmer en Kaufer (2013) ontwikkelden een cartografische taxonomie, met vier niveaus 
waarop mensen en organisaties kunnen functioneren.  

 
Afbeelding 8: Samenhang tussen bewustzijn, communicatie en gedrag van individuen, groepen, 
instituties en samenlevingen: Micro, Meso, Macro en Mundo. (Scharmer en Kaüfer, 2013) 

 
Deze doorontwikkeling van het model van Scharmer is nog tamelijk recent en nog niet 
uitgebreid getoetst/in de praktijk gebracht. Het is wel een doorontwikkeling van Theory U of het 
U-model voor diepgaande transformaties zoals Otto Scharmer dit ontwikkelde in het verlengde 
van de Lerende Organisatie en de Presencing benadering. Hiernaar werd in Paragraaf 2.2 
verwezen. Het model is in ons traject als een belangrijk uitgangspunt genomen voor de 
constructie van het Archetypen-model. We volstaan hier met een summiere weergave van de vier 
‘micro-mundo’ niveaus en het U-vormige transformatieproces in een tweetal afbeeldingen 
(Afbeelding 8. en 9.).  De benadering van Scharmer en Kaufer nodigde in Paragraaf 2.3 uit tot 
het leggen van een o.i. elegante en herkenbare verbinding tussen maatschappelijke, 
organisatorische, team en individuele niveaus van bewustzijn, communicatie en organisatie, 
zoals we die ook vinden  bij  ander stadia-, of fasen modellen, zoals die van - Greiner voor 
organisaties, - Tuckman en Lencioni voor teams, - Covey en Harris voor individuen en - Graves 
voor drijfveren (resp. Afbeeldingen 10, 11, 12 en 13) 43. 
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Afbeelding 9: Het U-Model: met ontwikkelfasen, drempels en vier niveaus van (bewust)zijn en in 
relatie tot de Archetypen (vrij naar Scharmer en Kaüfer, 2013) 

 
Afbeelding 10: Fasen in de levenscyclus van organisaties (Greiner, 1972/1998) 
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Afbeelding 11: Fasen in de levenscyclus van groepen en teams (Tuckman) 
 
 

 
Afbeelding 12: Fasen in het leven van individuen (Covey en Harris) 
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Het model van Graves/Spiral Dynamics relateert patronen van persoonlijke of 
gemeenschappelijke drijfveren aan patronen waarmee mensen hun omgeving waarnemen en 
zich gedragen. Individuen en groepen ontwikkelen in de loop van hun leven sets van patronen, 
waarbij dat van de innerlijke drijfveren, na de adolescentiefase, min of meer stabiel is.  
De belangrijkste speelruimte voor ontwikkeling en verandering liggen in de manier waarop men 
de omgeving waarneemt (perceptie) en er op reageert (gedrag). Het model maakt gebruik van 
kleuren om de drijfveren te karakteriseren: er zijn worden tenminste drie ‘ik-boven-wij’ 
drijfveren onderscheiden (beige, rood, oranje en geel) en vier ‘wij-boven-ik’ (paars, blauw, 
groen en turkoise). Deze vertonen overeenkomsten met het onderscheid tussen ego- en eco-
oriëntaties (Beck & Cowan 2004). Met behulp hiervan hiervan kunnen overeenkomsten en 
ontwikkelspanningen worden opgespoord. Met behulp van de verschillende drijfveren kunnen 
ook ‘weerbeelden’ worden geconstrueerd van de verhoudingen binnen teams en organisaties. 
Deze kunnen gebruikt worden voor het voeren van innerlijke en onderlinge dialogen over meer 
subjectieve zaken als ‘belevingen’ en ‘gevoelens’ in een community.  Deze voorbeelden van 
‘sociale innovatie’ gereedschappen zullen in een later stadium nog inhoudelijk moeten worden 
gekoppeld aan de verschillende archetypen.  

  

  
Afbeelding 13: Spiral Dynamics drijfveren en ‘tools’ voor de assessment van waardespanningen en 
gemoedstoestanden (Graves en Beck & Cowan, & RealDrives & Macrolook Perspectives) 
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Bijlage 2. Zachte en harde kennis: bewust, 
onderbewust en context afhankelijk 

 
De visie op leerprocessen in lerende organisaties is deels gebaseerd op inzichten die vanaf 
midden jaren 90 zijn ontwikkeld op het terrein van kennismanagement, o.a. door de Japanners 
Nonaka en Takeuchi (1995). Zij maakten een onderscheid tussen harde (expliciete) en zachte 
(tacit) kennis en stelden daarbij dat zo’n 80% van al onze kennis (ook de professionele) bestaat 
uit zachte, moeilijk grijpbare kennis. Tot op de dag van vandaag vindt men het in het Westen 
lastig met name om met die zachte kant van kennis om te gaan.  
 
Deze benadering bouwt voort op de eerdere inzichten van Polanyi (1966). Die vertrok vanuit van 
het gegeven dat ‘kennis in mensen’ niet los gezien kan worden van het feit dat we met de 
individuele ‘mens’ niet alleen te maken hebben met een rationeel-abstract brein, maar vooral 
ook met een neurologisch, symbolisch, emotioneal, instinctief, intuïtieve, fysiek wezen en dus 
ook met fysiologische, psychologische en sociale processen. Het grootste deel van onze ‘kennis’ 
is onderbewust van aard: “We weten niet wat we weten en we weten (dus) meer dan we kunnen 
zeggen”. 
Dat geldt ook voor kennis in professionele teams waarin men na verloop van tijd onderling vaak 
aan een half woord genoeg heeft om van een ander te begrijpen wat deze hij/zij bedoelt. Maar 
wanneer gevraagd wordt om expliciet uit te leggen waar dat dan allemaal precies over gaat en 
wat essentieel is en wat bijkomstig, blijkt dat vaak moeilijk tot onmogelijk. Er is geen beginnen 
aan om de enorme aantallen impliciete verwijzingen allemaal te expliciteren.  
Goed presterende communities zijn zich vaak niet bewust van de processen waarlangs zij zo 
geweldig presteren: dat heeft men in de loop van de tijd zo ontwikkeld en dat is in hun ‘cultuur’ 
gaan zitten, terecht gekomen in het reservoir van onbewuste individuele en gezamenlijke kennis. 
Deze onderbewuste kennislaag noemen Nonaka en Takeuchi dus zachte/tacit kennis. 
 
Naast (of liever mét) het feit dat ze onderbewust en intuïtief is, is ze volgens hen ook in hoge 
mate ‘context specifiek’: een bepaald inzicht is geldig in een bepaalde operationele context en 
niet meer in een net weer andere omstandigheid. De combinatie van inzicht/kennis en 
omstandigheid/context wordt door hen met ‘Ba’ aangeduid. Ba is de cognitieve, emotionele, 
visuele, symbolische, fysieke en sociale ‘ruimte’ (of cultuur) die een mengeling van zachte en 
expliciete kennis ‘omvat’. Wat we van iets ‘weten’ hangt in hoge mate af van de ‘context’ waarin 
dat ‘iets’ plaatsvindt. En dat ‘iets’ en die context kun je niet zomaar transporteren. 
 
Deze leerzame (Oosterse) benadering van kennis gaat er niet vanuit dat kennis ‘objectief’ is en 
zonder meer ‘universeel’ kan worden toegepast. Dat kan in ieder geval niet zonder een cognitief, 
psychologisch een sociaal bewerkingsproces waarlangs subjectieve kennis objectief en 
universeel wordt gemaakt. Kennis is geen ‘ding an sich’ maar altijd iets ‘in een proces en 
context’. 
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Zo’n visie op kennis heeft veel te maken met de ‘gelaagde’ processen in het leren zoals we die 
eerder in deze tekst hebben aangeduid met 1e, 2e en 3e persoon kennis niveaus. 1e en 2e niveau 
kennis is in hoge mate subjectief en moet via processen van dialoog en reflectie ‘opgewerkt’ of 
misschien beter nog ‘gestript’ worden tot kennis die weer met anderen kan worden gedeeld. Dat 
proces heet ‘externaliseren’. (Afbeelding 14) 
 

  
Afbeelding 14: Het SECI Kenniscreatie Proces (Nonaka & Takeuchi 1995) 

 
Waar een samenwerkingsverband op een bepaald moment van haar ontwikkeling ‘archetypisch’ 
staat en wat in het verlengde daarvan haar ontwikkeluitdaging is, hangt naast van heldere 
expliciete gedachten en voorstellingen, óók af van hoe de spelers zich op dat moment ‘voelen’, 
van wat men in het proces van samenwerking ‘ervaart’ en aan onderbewuste patronen heeft 
opgebouwd, in termen van emoties en andere innerlijke en onderlinge reflexen en van de 
concrete en symbolische beelden waarmee men die werkelijkheid duidt, waarneemt en ‘codeert’.  
Emoties en onderbewuste sociale en psychische reflexen horen daarmee, irritant genoeg, 
onlosmakelijk tot ons ‘kennissysteem’ tezamen met de meer expliciete, cognitieve mentale 
patronen, de harde ‘uitgehamerde’ kennis (“weten wat je weet”)44. 
De vraag is dan of en hoe we de zachte kennisreservoirs kunnen ontsluiten?  
Nonaka en Takeuchi hebben hiervoor het zogenaamde SECI proces ontworpen, waarbij tacit 
kennis via ‘gewone’ socialiserende werkprocessen door de leden van een team of community 
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‘onder ons’ kan worden gedeeld en doorontwikkeld. Om het voor anderen tot bruikbare, 
expliciete, theoretische kennis te maken en het in die hoedanigheid te kunnen bewerken en 
combineren, moet eerst dus de externaliserings-slag plaatsvinden. Zachte kennis moet daarvoor 
als het ware uit het onderbewustzijn worden gehaald. Dat gaat niet zonder slag of stoot. 
 
Pas in een meer geabstraheerde vorm kan het na een bewerking worden doorgegeven in de 
vormen die wij gewend zijn: als artikelen, (hand)boeken, beeldmateriaal en kan het door anderen 
worden toegeëigend. Dat laatste deel van een leerproces wordt dan internaliseren genoemd en 
lijkt veel op wat er gebeurt als we een ‘training ondergaan’: dat wil zeggen ons een reeds 
bestaand model voor denken en gedragen toe-eigenen en in ons al bestaande professionele 
repertoire ‘inoefenen’ . 
 
Deze inzichten staan nog steeds tamelijk haaks op de manieren van omgaan met ‘kennis’ die wij 
gewend zijn te praktiseren, maar zijn tegelijkertijd cruciaal voor een goed begrip van de 
leerprocessen die zich voordoen bij de van-Ego-naar-Eco ontwikkeling van 
samenwerkingsverbanden tot lerende organisaties en ecosystemen: het gaat dan ook om het 
vermogen om de verschillende soorten (harde en zachte) patronen in onszelf en onze 
samenwerking te leren opsporen en vervolgens naar een nieuw ‘expliciet’ niveau te brengen. 
 
Deze thematiek van zachte en harde kennis is weer nauw verbonden met het onderscheid in 
bewuste en onderbewuste processen en inzichten uit de neurowetenschappen die ons hebben 
geleerd, enerzijds hoe gecompliceerd de neurologische processen in mensen zijn én die 
aantonen dat ons oude zelfbeeld van individuen die bewust hun gedragingen plannen en daarna 
dat plan ook zo uitvoeren, zacht gezegd haarscheurtjes vertoont, zo niet achterhaalde lariekoek 
is. De laatste inzichten gaan namelijk een flinke stap verder en leren dat eerder het omgekeerde 
het geval is: mensen worden vooral voor gestuurd door reflexen en het bewustzijn ‘bevestigt’ 
achteraf dat iets goed was (of niet). Het idee van sturing is in die visie een ‘noodzakelijke illusie’. 
Ons bewustzijn heeft daarin nauwelijks een vooraf sturende rol, maar wel een achteraf 
reflecterende functie. Het gevolg daarvan is dat ‘leren’ in hoge mate een kwestie wordt van goed 
reflecteren op hoe voorbije processen werkelijk verliepen (reconstrueren) en vaststellen welke 
deelpatronen gestopt moeten worden, wil er ruimte ontstaan voor nieuw gedrag. Reflecteren (en 
het daarover kunnen dialogiseren) is dus niet een ‘aardig ding’ dat je in de vrije tijd, gezellig bij 
een glaasje wijn for-the-fun moet doen, ter lering ende vermaeck: Zonder reflectie regeren 
de reflexen. 
Reflecteren en dialogiseren moeten de machinekamer (of het hart) van ons persoonlijke en 
gezamenlijke vermogen worden om onszelf te ‘verbeteren’, om onze diepere vermogens te 
ontdekken en te leren hoe deze te verwerkelijken.  
 
In de gesprekken bleek dat wanneer we het hadden over ‘kennis’, ‘kennismaatschappij’, 
‘kenniscirculatie’ en ‘kennisinnovatie’, in veel gevallen vooral gedacht werd aan de ‘harde’ 
expliciete en objectieve (3e persoon) vormen van kennis; alsof het fysieke ‘objecten’ zijn die je 
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kunt manipuleren, bewerken (splijten en combineren) en transporteren (van ons naar jullie) via 
de daaraan gerelateerde logistieke ‘snelle’ en ‘generieke’ overdrachtsvormen (publiceren, leren 
= trainen). Dat kan ook volgens Nonake et al, maar geldt slechts voor een klein deel van onze 
totale kennis.  
De inzichten over zachte kennis (1e en 2e persoon) werpen in die zin geheel eigen en nieuwe 
vragen op naar de processen van kenniscirculatie waar in het WRR-rapport over wordt 
gesproken. 
 
Ter afronding – Informatie en/of Kennis 
Wanneer we spreken over ‘kennis delen’, ‘kennismaatschappij’ en ‘kenniscreatie’ hebben we het, 
in het licht van de voorafgaande beschrijving van impliciete en expliciete kennis, in de meeste 
gevallen eigenlijk vooral over een proces van ‘informatie uitwisselen’.  
We zouden kunnen zeggen dat het bij informatie gaat om het uitwisselen van ‘expliciete’ 
bouwstenen; het is als grondstof, een noodzakelijk onderdeel voor het proces van 
kennisverwerving. Informatie verzamelen mag dus niet gelijkgesteld worden aan kennis 
ontwikkelen. Net zoals kennis verwerven beslist noodzakelijk is voor het ontwikkelen van 
wijsheid. Maar geen mens zal toch durven beweren dat die twee hetzelfde behelzen. 
Toch? 
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Noten 
 

                                                
1 De term ‘triple helix’ is aan revisie toe omdat samenwerkingsverbanden in de praktijk vaak uit (veel) méér 

 
2 Als het tempo van de ontwikkelingen zo hoog blijft als ze nu is, kunnen we met een gerust hart voorspellen 

dat we ons op dit moment nog geen voorstelling kunnen maken van hoe het landschap, van wat nu nog 
‘sociale media’ heet, er over 20 jaar zal uitzien. De huidige sociale media zullen dan ongetwijfeld 
‘kinderspel’ zijn geworden. Zoveel is al wél duidelijk. Die wetenschap zou ons ook wat minder 
gemakkelijk slaafs moeten laten onderdompelen in de huidige (letterlijk) ‘premature’ varianten van 
deze media, alsof het de ultieme en bevrijdende vormen zouden zijn. In ieder geval zouden we er 
tenminste wat minder kritiekloos mee om kunnen gaan. 

 
3 In Hoofdstuk 3 - Ontdekking 3 zal ingegaan worden op de complexiteit die er in het ecosysteem 

functioneren bestaat. 
 
4 De begrippen ‘complexiteit’ en ‘dynamiek’ worden gemakkelijk opgevat als ‘objectieve’, min of meer 

‘technische’ kenmerken van een proces of systeem. In sociale systemen (van persoonlijke relaties tot 
samenlevingen) zijn het echter ook de (sociaal)psychologische dimensies die bepalen of iets hoog of 
laag complex en/of dynamisch is. Het gaat dus om de mate waarin mensen hun externe omgeving 
innerlijk ervaren. Wat voor de een ‘te’ complex en ‘snel’ is, kan voor een ander ‘simpel’ en ‘langzaam 
zijn’ (zie Heywood, Spungin & Turnbull 2007). 

 
5 Deze vraag wordt extra interessant nu de Europese Commissie o.a. in het kader van het Vanguard initiatief 

belangstelling heeft getoond voor de Brainport Triple Helix formule. Overigens wil mét dit pleidooi voor 
het ontwikkelen van ecosysteem competenties bij álle spelers in het spel en niet alleen bij de 
leidinggevenden, ook de bijl zijn gezet in de eenzijdige aandacht voor ‘diepgaande’ ontwikkeling bij 
enkel de kaste van ‘leiders’ in een netwerk of organisatie. Dit rapport is er de plaats niet voor om daar 
uitgebreid op in te gaan. Echter, wanneer later in dit hoofdstuk het onderscheid gemaakt wordt tussen 
ego- en ecosystemische ‘archetypen’ van organisaties en netwerken ontstaat er m.i. ook een interessant 
onderscheid tussen sociale formaties waarbinnen het concept leiderschap wél (ego) en niet (eco) past. 
Een ontwikkeling vanEgo2Eco vraagt daarom ook om een innerlijk en onderling onderzoek naar hoe 
afscheid te nemen van een bewustzijn dat zo overdadig gevuld is geraakt met leiderschap denken. 

 
6 Zie bijvoorbeeld het onverbloemde prachtige Youtube filmpje van een optreden van Prof. Mathieu 

Weggeman, een van de wegbereiders van het Rijnlandse denken in Nederland: 
https://www.youtube.com/watch?v=e7QbR1rcJgs 

 
7 Met het geproclameerde einde van de top-down sturing, kan overigens ook een einde aan het daaraan 

gerelateerde ‘blauwdruk denken’ komen en aan de illusoire aanname dat alle processen binnen en 
tussen organisaties op een ‘beheerste’ wijze ‘gestuurd’ kunnen worden. 

 
8 In het kielzog van het Rijnlandse (ook wel Slow) organiseren vat vaak de gedachte post dat we terecht zijn 

gekomen in het tijdperk van ‘Wisdom or Power of the Crowds’: “we maken het zelf wel uit”, oftewel de 
massa weet uiteindelijk wel wat juist is voor zichzelf. Daarmee lijkt dan de maatschappelijke en 
organisatorische macht en wijsheid voor eens en voor altijd te worden gelokaliseerd op het decentrale 
niveau. Dat lijkt op zijn minst een betwijfelbare aanname, aangezien men daarmee bijvoorbeeld te 
gemakkelijk voorbij gaat aan de verregaande (massamediaal manipuleerbare) reflexmatigheid van 
individuel en sociaal gedrag.  
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9 Gerelateerd hieraan zien we het verschijnsel van platformen (waaronder App-stores, Youtube, 

dataplatformen, domotica-systemen, 3D-printen, portals) als ‘intermediate’, ‘hogere schaalniveau’ 
organisatievormen. Het lijken ‘open’ en ‘dynamische’ systemen, waarbinnen uiteenlopende 
afzonderlijke technologieën zich kunnen manifesteren. Tegelijkertijd vormen deze systemen een 
(commerciële) machtsbasis, die functioneren middels een “the winner takes it all” principe, waarnaar 
nieuwe ‘apps’- en andere technologieën zich, op straffe van niet-overleven, hebben te voegen. Zie 
hiervoor Kreijveld (2014). 

 
10 In zijn werk “Gekochte Tijd; de uitgestelde crisis van het democratische kapitalisme”, betrekt Wolfgang 

Streeck ook de rol van de ‘eigenaren van kapitaal’ weer in de vraag naar de machtsverhoudingen in de 
recente maatschappelijke ontwikkelingen. Hij constateert een (voortdurende) legitimatie crisis van het 
democratische kapitalisme, waarbij het om meer gaat dan enkel de relatie tussen overheid en burgers/ 
loonafhankelijken en hij stelt dat de rol van de derde speler (het kapitaal) in de analyse niet bij mag 
ontbreken. Waarbij het bij ‘kapitaal’ maar zeer ten dele gaat over de financiële instellingen: “(In de 
legitimatie crisis gaat het om)…. verwachtingen waartegenover het politiek-economische systeem zich 
moet legitimeren, (….deze….) zijn daarom niet alleen te vinden aan de kant van de bevolking, maar 
ook bij het nu net niet meer als apparaat maar als speler optredende kapitaal, of nog preciezer: bij de 
winstafhankelijke bezitters of beheerders daarvan”. P. 49. 

 
11 Dit is niet de plaats om er uitgebreid op in te gaan, maar zowel bij de top-down benadering als bij  

bottom-up is er sprake van een verticale dimensie, waarbij hiërarchie en macht een belangrijke rol 
spelen. Bottom-up is in die zin niet meer dan een omkering van top-down.  

Waar het naar de toekomst om gaat is de vraag in welke mate we samenwerk-, samenleef en 
governance modellen kunnen ontwikkelen die veel minder in verticale boven-onder categorieën denken 
en meer vanuit horizontale differentiaties, die ook meer uitgaan van relaties op basis van 
gelijkwaardigheid. Zie hiervoor het verkwikkende werk van Peter Sloterdijk (2011). Hoe dan ook lijkt 
een gerelateerd thema te maken te hebben met de vraag naar waar de nieuwe openbare fora zijn, waar 
we elkaar kunnen leren ontmoeten voor het voeren van dialogen over onze toekomst. ‘Bloggen’ en 
‘liken’ zijn echt onvoldoende om gezamenlijk nieuwe beelden te creëren en schieten al helemaal tekort 
bij het ontwikkelen van de zo hoog nodig te ontwikkelen nieuwe vormen van maatschappelijke macht. 

 
12 Uitgezonderd Kaats & Opheij (2012). 
 
13 Zie onder meer de ‘grensverleggende’ uitspraken van DSM topman Feike Sijbesma rond duurzaamheid en 

de circulaire economie o.a. in de Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/feike-sijbesma/we-
need-to-redesign-our-e_b_2597564.html en http://www.huffingtonpost.com/feike-sijbesma/climate-
action-is-our-bus_b_7078592.html?utm_hp_ref=green en 
https://www.youtube.com/watch?v=BvVhm1tDJHM. Ook Paul Polman, CEO vcan Unilever, schuwt het 
niet om de noodzaak van transitie op het terrein van bedrijfsvoering, leiderschap en duurzaamheid 
helder te schetsen: http://www.washingtonpost.com/blogs/on-leadership/wp/2015/05/21/the-tao-
of-paul-polman/. 

 
 
14 Jan Rotmans (2014). In het oog van de orkaan. Nederland in transitie. Overigens wordt in deze aanpak 

vooral gefocust op de impact van individuele actoren: kantelaars, dwarsdenkers, koplopers, en 
verbinders. Zonder iets af te willen doen van het belang van individuele initiatieven, ben ik toch ook van 
mening dat de echt grote uitdaging voor onze cultuur in de huidige fase van ‘transitie’, bestaat uit het 
vinden van nieuwe manieren van gezamenlijk reflecteren op ‘onze’ werk- en leef praktijken, het voeling 
krijgen met wat er aan nieuwe toekomst emergeert en het vervolgens ook genereren van doorbraken in 
het realiseren daarvan. Dat kan dan op het locale schaalniveau van een wijk, maar ook (en) door een 
combineren van regionaal/lokale activiteiten met initiatieven in de massamedia en sociale media: Zie 
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bijvoorbeeld de bijeenkomsten die regionaal worden georganiseerd na uitzendingen van het VPRO-
programma ‘Tegenlicht’. Aanvankelijk gebeurde dat in de week na een uitzending, enkel in Pakhuis de 
Zwijger in Amsterdam. Maar het gebeurt inmiddels op steeds meer locaties, verspreid over het land. Nu 
nog de ‘loop’ sluiten en de resultaten en initiatieven uit de regionale bijeenkomsten ook weer 
terugkoppelen naar de ‘nationale’ TV, c.q. ze als bron gebruiken voor de programmering van 
Tegenlicht. 

 
15 Sociale Innovatie is inmiddels wel een containerbegrip geworden door deze dubbele focus op zowel in-

house innovatieprocessen - vanuit het perspectief van maximalisatie van de opbrengst van 
investeringen -, als op het aanpakken van maatschappelijke transities - vanuit het perspectief van 
optimalisatie van sociaal-maatschappelijke investeringen.  
De Midden Brabantse Brainport-regio Midpoint heeft sinds een jaar of twee gekozen voor sociale 
innovatie als leidend concept in de regionale ontwikkeling en ook de gemeente Tilburg en Tilburg 
University hebben sociaal innoveren hoog in het vaandel staan, met jaarlijks een European Social 
Innovation Week. Het geheel verkeert evenwel theoretisch én praktisch, ook in Brabant overigens, nog in 
een welhaast embryonale staat van ontwikkeling. In een gesprek met prof. Hochgerner van het Zentrum 
für Soziale Innovation (Wenen) tijdens de European Social Innovation Week (2014) werd door hem ook 
gewezen op een in zijn ogen verontrustende neiging naar ‘festivalisering’ van sociale innovatie. Niet 
alleen, maar ook in Noord Brabant. Maatschappelijke innovatie en entertainment hoeven elkaar niet te 
bijten, maar zijn van nature nog geen  bondgenoten. 

 
16 Niet te verwarren met single, double- en triple-loop leren, dat hiermee wel verwantschap vertoont, maar 

er zeker niet aan gelijk is. 
 
17 Mindfulness en meditatie zijn voorbeelden van manieren om het proces van onze innerlijke mentale en 

emotionele mechanismen te leren waarnemen en om vervolgens ‘maatregelen’ te nemen om ze in een 
dynamische balans te brengen en houden. Het zijn ‘menstechnieken’ die behulpzaam zijn bij het 
opsporen van negatieve innerlijke remmingen en blokkades, maar ook bij het aanboren van 
constructieve potentie, energie en kracht. 

  
18 Waarmee in ieder geval ook gewezen wil zijn op een vaak veronachtzaamde taak van een leidinggevende, 

namelijk het er voor zorgen dat veiligheid in de organisatie op een dusdanig niveau staat, dat de 
communicatie werkelijk open en vrij kan zijn. Dat klinkt wellicht soft, maar vraagt om onbuigzaamheid 
en sterke knieën op momenten waarop nu nog, vaak uit eigenbelang, soft en gemakkelijk wordt 
weggekeken. 

 
19 Dit betekent dus ook dat de verdeling van de rollen van ‘good’ en ‘bad’ guys niet op voorhand in het spel 

zijn vergeven. 
  
20 Voor de hedendaagse mens, die alweer een jaar of 20 gewend is aan het geïndividualiseerde leven in een 

vooral economisch geliberaliseerde wereld, valt het moeilijk om zich voor te stellen dat ‘wederzijdse 
afhankelijkheid’ niet gepaard hoeft te gaat met een onderwerping aan patriarchale gezagsverhoudingen. 
Het gaat hier dus absoluut niet om een beweging ‘terug’ naar de ‘collectieve’ tijdperken van schapen en 
herders, vorsten en onderdanen, heren en knechten, volkscommissarissen en arbeidende kameraden, 
leiders en volgers. Het is tegelijkertijd, door het vergaande ontbreken van inspirerende, nieuwe vormen 
van gemeenschappelijkheid ten aanzien van onze maatschappelijke bestemming, heel goed 
voorstelbaar dat de hedendaagse burger het Spaans benauwd krijgt bij het idee dat men ook maar iets 
moet loslaten van de zo moeizaam verworven illusie van persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid. Ook 
hiervoor geldt dat de ontwikkeling ‘van Ego naar Eco’ bevrijdend kan werken, maar dat daarvoor ons 
idee van ‘vrijheid’ wel moet worden ‘geïnnoveerd’. 
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21  ‘Metanoia’ is een psychosociaal fenomeen dat o.a. tijdens ecosysteem leren optreedt en waarbij een oude, 

dysfunctioneel geworden samenhang in denken, waarnemen en gedragen ‘ineen stort’, waarna een 
nieuwe, ‘betere’ samenhang ‘ineens oprijst’ (healing). Het is een verschijnsel dat vooral optreedt bij 
diepgaande vormen van samenwerking. 

 
22 De frase ‘van-Ego-naar-Eco’ is ontleend aan het werk van Scharmer en Kaufer uit 2013 met de titel 

“Leading from the emerging future. From Ego-system to Eco-system economies.” En alhoewel het 
suggereert zich te richten op het economische domein, bestrijkt het werk in feite alle niveaus van 
functioneren en ontwikkelen: van individu, via teams, naar organisaties tot  economieën en 
samenlevingen. In grote lijnen ben ik het eens met hun statements en modellen, waaronder de vier 
niveaus die zij onderscheiden. Maar op enkele belangrijke punten ben ik een andere mening toegedaan. 
In het bijzonder tav het feit dat Scharmer en Kaufer alleen het vierde niveau (4.0) aanduiden als 
‘ecosystemen’ vind ik een tekortkoming, omdat het suggereert dat de ‘grote’ omslag pas dan plaats 
vindt. Terwijl (mede gevoed door de andere onderliggende modellen) mijn overtuiging is dat die grote 
omslag een fase eerder plaats vindt. Hierdoor kom ik uit op drie soorten Ego-systemen (0.0, 1.0 en 2.0) 
en twee Eco-systemen (3.0 en 4.0). In zijn algemeenheid heb ik nog meer ‘fundamentele’ vragen bij de 
modellen van Scharmer en Kaufer. Maar die moeten maar elders een keer aan de orde komen en worden 
beantwoord. Op dit punt gaat het me er vooral om hen de eer te bewijzen dat ze de ‘uitvinders’ zijn van 
de slogan ‘From Ego-to-Eco’. 

 
23 Alhoewel het narratieve begrip van ‘vaste kristallen’ niet direct spoort met het beeld van een permanent en 

turbulent bewegende, dus vloeibaar geworden samenleving, zoals dat bij Szygmunt Bauman wordt 
gehanteerd (Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds), of in de metafoor van de samenleving als een 
bad bubbelend schuim (Sloterdijk, Schuim). Hierin lijkt discontinuïteit troef te zijn. Tegelijkertijd wordt 
door de WRR in haar rapport over de Lerende Economie geconstateerd dat ondanks alle economische 
innovaties, de Nederlandse economie over de afgelopen 30 jaar nu net gekenmerkt wordt door een 
(ontnuchterend) grote mate van continuïteit en een sterke pad-afhankelijkheid kent (o.a. p. 37).  

 
24 Over de reflexmatigheid van ons denken en gedrag merkt Peter Sloterdijk op (2011, p. 422): “De mensen 

bewonen geen territoria maar gewoontes”. Daarnaast is er natuurlijk ook voldoende bekend over de 
neuropsychologische, onbewuste reflexmatigheid van ons denken en gedragen. 

 
25 Net als piloten die, als voormalige kapiteins van zeeschepen, zoeken naar een reddingsvest in plaats van 

een parachute op het moment dat het toestel naar beneden stort. In de moderne luchtvaart is deze 
‘parachute’ metafoor ook al weer hopeloos achterhaald omdat bij het neerstorten van een lijntoestel 
tegenwoordig ook een parachuteredding niet meer mogelijk is. Onder elke vliegtuigstoel zit een …. 
reddingsvest. 

 
26 Ook de parlementaire democratie kan gezien worden als een vorm van 3.0 ‘community’. Tenminste op het 

moment dat ze zich niet in een verkiezingsmodus bevindt, want dan valt het hele 3.0 bewustzijn hard 
terug naar het 2.0 competitieve archetype. Eigenlijk wordt ook de 3.0 ‘fase’ geperverteerd door het feit 
dat de gesprekken over ‘gemeenschappelijkheid’ voortdurend plaatsvinden in een spiegelpaleis waarin 
de dialogen gericht lijken op het bereiken van een nieuw gemeenschappelijk maatschappelijk 
perspectief, maar feitelijk niet meer zijn dan concurrentiële positiespelen, vooruitlopend op de volgende 
verkiezingen. Dat gegeven zou een deel van de huidige politieke patstelling kunnen duiden. Misschien is 
een ‘ontsnapping’ hieraan mogelijk door het stellen van de vraag naar hoe de parlementaire democratie 
een vorm van 4.0 archetype kan gaan aannemen. Dat zou dan kunnen betekenen dat het maatschappelijk 
sensen van en dialogiseren over de ‘volgende toekomst’, moet resulteren in een co-construeren van 
concrete beelden van plannen en  scenario’s met opties, prioriteiten en keuzes. Daarbij mag geen van de 
‘partijen’ (als die dan nog zo heten) zich aan de dialoog, en ook niet aan de co-constructiefase 
onttrekken. Waarop de ‘verkiezingen’ dan gaan bestaan uit een fase van raadpleging van eenieder over 
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welk van de scenario’s worden ‘verkozen’. De vraag naar het ‘gemeenschappelijke’ staat dan op de 
voorgrond en is niet het kind van de (concurrentie) rekening, dat het nu is. 

 
27 Van Masters in Business Administration naar Masters in Ecosystem Development? In de afgelopen jaren 

ontstond steeds meer een beeld van de uitdagingen waarop triple helix- of ecosysteem-ontwikkeling een 
antwoord zou moeten kunnen geven. Dat beeld vertoont in sommige opzichten overeenkomsten met een 
situatie in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen werd (door de in die tijd opkomende trend van 
vrijemarktwerking en privatisering) snel duidelijk dat er een maatschappelijk tekort was aan 
professionals (managers) met de juiste bedrijfskundige kennis en vaardigheden om hun organisaties 
succesvol door de woelige baren van opkomende (ook nog eens internationaliserende (Europe ‘1992’) 
concurrentie in een markteconomie te loodsen. In hoog tempo werden managementopleidingen en –
instituten uit de grond gestampt om het ontstane gat te dichten; er werd volop in deze nieuwe sector 
geïnvesteerd.  
We kunnen de toenmalige transitie in het licht van het Archetypenmodel nu duiden als een overgang van 
een patriarchale 1.0-maatschappij, waarin uniformiteit overheerste, naar een 2.0-samenleving en 
economie die veel meer gebaseerd raakte op diversiteit. Ook het thema ‘lerende organisaties’ hoorde in 
dat tijdperk thuis. De huidige transitie naar een steeds complexere en zeer dynamische/onvoorspelbare 
samenleving, met steeds meer vormen van ecosystemische samenwerking, kunnen we dan duiden als 
een omslag van de 2.0-markteconomie naar een 3.0-multiple stakeholder society. Die heeft  dan weer 
als toekomstige uitdaging de overgang naar de 4.0 emergent/generatieve fase in het verschiet.  
Analoog aan de behoefte aan kwalificatiefaciliteiten voor de professionals in de jaren tachtig (met als 
iconische vorm het MBA) ontstaat nu dus een beeld dat er op het vlak van multiple helix-netwerk 
samenwerking waarschijnlijk opnieuw een maatschappelijk tekort is of gaat ontstaan: zowel aan 
voldoende competente en lerende ecosysteem-professionals (bestuurlijk, managerial en operationeel) als 
aan ontwikkelcapaciteit.  

 Deze analogie roept impliciet ook al een beeld op van het mogelijke antwoord op het tekort aan kennis 
en kunde op het gebied van lerend ecosystemen: programma’s en scholen/academies etc. Het is echter 
maar zeer de vraag of bij het op grote schaal  ‘ecosystemisch vormen’ van individuen en groepen 
opnieuw deze weg moet worden ingeslagen. In enkele van de gevoerde gesprekken komt dit vraagstuk 
aan de orde en in één van de ontdekkingen in Hoofdstuk 3 komen we hier nog op terug. In de gevoerde 
gesprekken kwam daarom ook de vraag aan de orde naar de aard en omvang van de benodigde 
maatschappelijke ecosysteemcapaciteit, evenals de vraag naar hoe en waar die ontwikkeld kan worden. 

 
28 Zie ook in het algemeen: Peter Sloterdijk (2011): Je moet je leven veranderen. 
 
29 Deze rapportage is omvangrijk. Aanvankelijk bestond het idee om de gesprekken allemaal letterlijk te 

transcriberen, zodat de rijkdom aan informatie niet verloren zou gaan. Dat proces is na een 7-tal 
gesprekken gestopt. Alle gesprekken zijn echter opgenomen. Dus in een later stadium kan de 
transcriptie alsnog plaatsvinden en kan van daaruit interessante casuïstiek worden gedestilleerd. 

 
30 Zie ook de zeer illustratieve uitzending van het Filosofische Kwintet van 29 juli 2014: De ‘deskundige’ 

sprekers waren het snel roerend met elkaar eens in hun analyse van de diverse maatschappelijke 
kantelingen: de oude vertogen werken niet meer. Op de vraag van gespreksleider Polak naar oplossingen 
voor kantelende thema’s als werk en inkomen kwam nauwelijks concrete tekst. Men volstond met het 
aanduiden van ‘oplossingsrichtingen’ waarin de antwoorden gezocht moeten worden. Dit is een signaal dat 
‘we’ nog een aardige weg te gaan hebben bij het ‘herontwerpen’ van ‘onze’ kantelende samenleving. 
http://omroep.human.nl/speel.program.42631972.html. 

 
31 Het omgekeerde komt ook voor: bij slecht functionerende eigen organisaties worden collega’s in een 

samenwerkingsverband geconsulteerd. 
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32 Zo’n overweging lijkt dan op de situatie in organisaties waarin elk aparte unit een ‘team’ wordt genoemd. 

In het gewone spraakgebruik levert dat geen problemen op. Maar de ervaring uit de organisatie 
ontwikkelpraktijk is wel dat bij het ‘meten’ van de stand van ontwikkeling van teams ze in de meeste 
gevallen, volgens de typologie van Tuckman, volop in de groepsfase zitten (en dus vooral stoeien met 
typische forming en storming issues) en dat maar weinig groepen de oversteek van groep naar een echt 
team echt hebben gemaakt, c.q. toekomen aan de typische norming en performing issues. 

 
33 In het kort gaat de casus als volgt: Bij sommige slipcursussen is een rode lamp in het dashboard van de 

auto ingebouwd, die onmiddellijk gaat branden wanneer tijdens de slip het rempedaal wordt 
aangeraakt. De meeste cursisten weten overigens heel goed dat ze dat pedaal in een slip niet moeten 
aanraken. De meeste cursisten reageren in de beginfase van het leren slippen echter regelmatig met de 
opmerking “Het lampmechanisme is kennelijk kapot, want de lamp ging aan, terwijl ik zeker weet het 
rempedaal niet te hebben aangeraakt”. Waarop de instructeur nuchter reageert met “Dat is het best 
gecontroleerde onderdeel van de lesauto”, de cursisten zo met een aardige mentale puzzel achterlatend 
over de tegenspraak tussen (bewust) denken en (onderbewust) doen: “Zou ik dan misschien tóch…?”. 
Deze leerzame casus van ‘zelfbegoocheling’ wordt gebruikt in leiderschapscoaching. 

 
34 In het bijzonder gaat het bij de Ego-naar-Eco beweging dan om de ontwikkeling naar een volgende 

identiteitsfase:  
• Op het persoonlijke vlak: hoe kan men de overgang maken van de adolescentiefase, die 

gekenmerkt wordt door een focus op autonomie, onafhankelijkheid en individualiteit naar de fase 
van volwassenheid, die gekenmerkt wordt door het vermogen tot wederzijdse afhankelijkheid. 

• Op het sociale vlak: de innerlijke en onderlinge verhoudingen en processen op het niveau van een 
groep versus die binnen een team en het navenant sprongsgewijs laten toenemen van veiligheid. 

 
35 De ‘lerende economie’ wordt gezien als het referentiemodel voor de ontwikkeling van het 

verdienvermogen van de Nederlandse samenleving/economie. Sleutelbegrip daarbij is de responsiviteit 
van het economische systeem, dat weer bestaat uit drie deelbegrippen: 1- veerkracht, 2- adaptatie en  
3 – pro activiteit (leren van fouten, anticipatie op toekomstige problemen en kansen) (WRR – pp. 122-
129). Dit model vertoont enige verwantschap met het Archetypen model. En wanneer we naar de 
overeenkomsten kijken, kan geconstateerd worden dat de mate van responsiviteit binnen de 
verschillende archetypen steeds varieert: van zeer laag (0.0) tot zeer hoog (4.0). 

 
36 Na afloop werd aan de meeste gesprekspartners een referentieartikel van Scharmer gestuurd: Scharmer, O. 

(2013). 10 Insights on the ego-2-eco economy revolution. http://www.blog.ottoscharmer.com/?p=557. 
 
37 In het kader van deze rapportage is overigens niet uitgewerkt of, en zo ja hoe andere typologieën in het 

Archetypenmodel kunnen worden opgenomen: zoals bijvoorbeeld het model van Greiner voor de stadia 
van ontwikkeling in de levensloop van een organisatie (zie ook van Dijk (2014), of welke factoren van 
belang zijn voor effectief presteren, zoals de omvang van de clusters (kleine/grote), de ‘span of mind’, 
de snelheden van opereren, de subculturen, de duur van de samenwerking (kortdurende/ langjarig), de 
(onbalans in de) compositie (gedomineerd worden door één van de ‘helices’ of ‘sectoren’ (bijvoorbeeld 
de maakindustrie, of de zorg) , de tijdshorizon van de processen in het netwerk (tussen kort (aanleg 
snelweg) of lang (sociale innovatie voor sociale inclusie)).  

 
38 De auteur was van 1995 tot 2008 reviewer en evaluator voor de Europese Commissie voor R&D projecten 

op het vlak van eLearning en eWorking. Op die terreinen heeft een groot aantal projecten en consortia, 
bestaande uit Europese universiteiten en laboratoria zich de tanden stuk gebeten. In die zin klopt de 
vaststelling van de WRR over een tekort aan onderzoek en ontwikkeling op dit terrein niet helemaal. De 
waarneming is wel dat de meeste van deze projecten uiteindelijk faalden om effectieve eLearning/ 
eWorking/ -samenwerkingsfaciliteiten te ontwikkelen, mede omdat men hardnekkig bleef vasthouden 
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aan het idee van enkel ‘harde’ expliciete kennis (data en meta-data) die dan voornamelijk via IT 
oplossingen gedeeld/ geleerd zouden kunnen worden. In die tijd bestond er nog nauwelijks aandacht 
voor de impact van context-specifieke kennis (Ba) of tacit knowledge. Laat staan dat men in termen van 
kennisontwikkeling trad buiten de perken van harde en bewuste ‘objectieve’ ‘3e  Persoon kennis' en 
vooral ook zachte/onderbewuste ‘1e en 2e Persoon’ kennisperspectief betrok bij de leerconcepten of 
technologieën.  

 
39 Daarvoor en daarnaast moeten er in haar visie ook ‘reverse flows’ komen vanuit de economische sector 

naar de fundamenteel onderzoek research sector. Het gaat dan om het creëren van een terugstroom van 
de opbrengsten uit de ‘verdienfase’ van de technologieën uit de vorige fundamentele cyclus. Die dan 
meer rechtstreeks naar fundamentele R&D moet stromen en niet via de algemene belasting middelen. De 
strategische keuzes die daarbij gemaakt moeten worden ten aanzien van het soort en de richting waarin 
fundamenteel geïnnoveerd moet worden, moet volgens haar dan wel een maatschappelijk debat zijn en 
geen onderonsje tussen een ministerie van EZ, labs en de industrie. Te zeer is het nu zo dat risico en  
kosten van nieuwe technologie voor rekening komen van de samenleving, zolang ze niet winstgevend is 
(externalisatie) en dat de opbrengsten privaat worden toegeëigend op het moment dat de risico’s klein 
genoeg zijn geworden en de opbrengsten hoog genoeg.  

 
40 Dit gegeven is, zoals hiervoor ook al beknopt opgemerkt, ook gerelateerd aan de drie ‘fasen’ van 

persoonlijke ontwikkeling die zijn opgenomen in het Archetypenmodel: de fase van de ‘vroege jeugd’, 
die gedomineerd wordt door afhankelijkheid, gevolgd door de fase van ‘adolescentie’ die gekenmerkt 
wordt door een gerichtheid op individualiteit en autonomie. Pas wie deze fase goed doorlopen heeft 
wordt rijp voor de volgende ontwikkelingsfase naar ‘echte volwassenheid’ die gepaard gaat met het 
ontwikkelen van het vermogen om te leven en werken vanuit wederzijds afhankelijkheid.  
De psychosociale vermogens waarover men moet (leren) beschikken wil men op het niveau van een 
‘lerende organisatie’ of een ‘lerend ecosysteem’ kunnen acteren, zijn wezenlijk wederzijds afhankelijk 
van aard. Vanuit dat oogpunt is het dus de vraag of ze ook niet te vroeg aan bod komen bij een categorie 
die nog volop verkeert in de ‘onafhankelijkheidsfase’.  

 
Sowieso is dit thema van de overgang van onafhankelijkheid naar het wederzijdse afhankelijkheid een 
aardige knobbelsteen binnen de ontwikkeling naar lerende organisaties/ecosystemen, omdat vanuit deze 
invalshoek ook beredeneerd kan worden dat onze individualistische cultuur de ontwikkelpaden voor een 
effectieve volwassenheid/ doorgroei naar wederzijdse afhankelijkheid lijkt te hebben geblokkeerd. 
Oftewel, langs deze gedachtegang is een echte volwassenwording in onze ‘juveniele’ cultuur een 
moeizaam proces en is de kans groot dat we daardoor collectief blijven steken in gestold narcisme 
(Verhaeghe, 2014). Nog even los van de vraag naar de doorvertaling naar onderwijscurricula, betekent dit 
dat zo’n geblokkeerde individuele en collectieve doorgroei natuurlijk óók speelt bij de doorontwikkeling 
van organisaties en samenwerkingsverbanden naar het (wederzijds afhankelijke) niveau van lerende 
ecosystemen. Het zou een deel van de verklaring kunnen leveren voor het feit dat veel hedendaagse 
professionals het thema van ‘gezamenlijk’ leren niet snel als bijster relevant ervaren, omdat hen dat uit 
de almachtillusie van de individuele professionele autonomie tilt. Dat zou dan nog sterker kunnen gelden 
voor degenen die zich in organisaties bewegen als leidinggevenden (bestuurders en managers). Als dat 
zo is, is het overigens een reden te meer om professioneel te werken aan het laten smelten van gestold 
narcisme. 

 
41 Hetgeen opnieuw een vraag richting de ‘leiderschap ontwikkel business’ oplevert: Zou het misschien ook  

zo kunnen zijn dat al die aandacht voor Leiderschap (dat woord wordt altijd met een hoofdletter 
geschreven) te maken heeft met de illusoire hoop om op enig moment toch nog in de individuele en 
collectieve ‘control’-modus en top-dog machtspositie terecht te komen? Hoe dan ook is het naar mijn 
mening niet verstandig om voorbij de Ego-naar-Eco-systemische overgang nog te denken in een 
categorie als ‘leiderschap’. Met alle goede bedoelingen van maatschappelijk engagement en solidariteit 
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(zie het ‘dienende’ leiderschap van Greenleave), blijven ‘leiders’ uiteindelijk toch altijd een, op het 3.0 en 
4.0 niveau verwarrend ‘verschil’ maken, door zich te blijven onderscheiden in plaats van te verbinden. Zo 
plaatsen zij zich altijd ergens buiten (meestal ‘boven’) de wereld van niet-leiders. Die dan meestal ook 
niet gespecificeerd wordt, maar impliciet wel wordt gezien als bevolkt te worden door ‘volgers’. Waarmee 
ook impliciet het beeld wordt geïntroduceerd van ‘eerst ik’ en ‘dan zij’. En daarvan mag op de 
ecosysteem niveaus van 3.0 en 4.0 toch niet echt sprake meer zijn.  
Waarmee niet is gezegd dat op het Eco-systemische niveau thema’s zoals moed, durven doorbreken, 
inspireren, etc., die nu vaak geagendeerd staan op leiderschapscursussen, geen rol van betekenis meer 
zouden spelen. Dan doen ze beslist, maar dan in een andere, meer ‘collectieve’ betekenis. We hebben 
hier ook in talig opzicht nog het nodige werk te verzetten: ‘voorbij’ leiderschap. 

 
42 Mede gelet op het feit dat er op het moment van afsluiten van dit document nog geen concrete start kan 

worden gemaakt met een eerste experiment, zijn de gedachten over eventuele vervolgstappen uit de 
hoofdtekst gehaald en volgen deze hieronder in deze voetnoot: 
Gaandeweg dit eerste traject en voortbouwend op de opgedane ervaringen kunnen in fase 2 van het 
scenario op basis van co-creatie andere programma’s/activiteiten worden ontworpen en opgestart. 
Daarbij kan gedacht worden aan een range van (mogelijke) activiteiten (zie afbeelding): 

 
 
 
o (Afzonderlijke) Open LEO-programma’s en workshops voor - bestuurders, - professionals en – 

potentials;  
o Ontwikkeling van LEO-‘cognitieve kennis’ modules: over overheden, ondernemen, R&D/Onderwijs 

en founding fathers/mothers, complexiteit, socio- en psychodynamica, systemisch werken, social 
innovation, generatief/emergent ontwikkelen, etc. (inclusief MOOC’s, kennisbank, etc.); 

o LEO-Labs (voor de ontwikkelen en het testen van prototypes)/ en LEO-workshops; 
o Co-creatie van modules voor ‘ecosysteem’ kennis en competentie tbv initieel onderwijs;  
o LEO-Research naar en publicaties over bestaande (theorieën van) (Brabantse) ecosystemen, de 

ontwikkeling van samenwerkingsverbanden, casusontwikkeling rond triple helix spelers. Inclusief 
internationale uitwisseling van kennis en ervaring. 

Stap 1 = Het Triple Helix Academy Lab 

Een Lerend Ecosysteem Ontwikkel  
Lab/Atelier 

Prototype voor de ‘Next Generation’ 

2014-2015 

2015 e.v. 

Onderzoek 
(participerend) 

Open LEO-
Programma’s op 

niveau van: 
Bestuurders 
Potentials 

Professionals LEO-Maatwerk 
Services 

Programma’s voor 
campussen en 

andere communities 

Lezingen/
Symposia/
Publicaties 

LEO for 
Board 

Members 

Ontwikkeling van 
Kennis- en 

vaardigheden 
modules en Moocs 

Founding Fathers 
Boegbeelden 

LEO for 
Potentials/ 
Next Board 
Members 

Leo-Labs  
Proto Typing 

Internationaal: 
Vlaanderen/EU 
European LEO 

Summer School 

Train-the-Trainers 
Studium 
Generale 

Netwerk/ Co-
operatie Kennis/

Skills – HBO/MBO/
LBO 

Stap 2 = De Lerende Ecosysteem Academy (LEA) 

LEO for 
Professionals 

LEO-Retraites/ 
Wildernis Trails 
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o LEOS: ‘Lerend Ecosysteem Ontwikkel Services’: maatwerk ontwikkelactiviteiten voor de facilitatie van 

bestaande en nieuwe operationele samenwerkingsverbanden, waaronder campussen. Ism Innovative 
Contract Design (ICD). (Het in april 2014 gepubliceerd plan voor de ontwikkeling van Limburgse 
Open Innovation campussen kan hiervoor als referentie gebruikt worden); 

o Brabantse/ Zuid Oost Nederlandse/ ecosysteem symposia en andere bijeenkomsten; 
o LEO-Studium Generale: disseminatie van ervaringen en inzichten naar de bredere Brabantse 

bevolking – in samenwerking met de SG’s van Tilburg en Eindhoven en Fontys en Avans; 
o Internationale/Euregionale activiteiten: Uitwisseling met Vlaamse (en later Duitse) multiple helix 

samenwerkingsverbanden en het leveren van bijdragen aan Europese Unie programma’s (Horizon 
2020 etc.). Voorts actieve participatie in Europese/internationale netwerken (social innovation & 
entrepreneurship, Social Innovation Summer School etc.) 

o Een ‘Faciliteer de facilitators’ programma: ontwikkelprogramma voor LEO-professionals die 
ecosystemen en hun spelers faciliteren. Vergelijkbaar met ‘train the trainers’; 
Samenwerking met gerelateerde initiatieven zoals het Innovative Contract Design project.	  

 
 
44 Honderden miljoenen zijn inmiddels besteed aan mislukte IT projecten mede vanwege een ontkenning van 

het feit dat het grootste deel van de kennis in onze processen ‘tacit’ zijn en zich ‘dus’ ook niet laten 
vangen in ERP-processen. Die er immers van uit gaan dat de meeste informatie in een organisatie 
‘expliciet’ is en eenduidig kan worden geaggregeerd en bewerkt. Keer op keer blijkt dat die 
informatiseerbaarheid slechts voor een klein deel van de informatie en kennis in het systeem op gaat. Dit 
kunnen we ook beschouwen als extreem kostbare voorbeelden van niet-lerende ecosystemen. 

 


