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De gelaagdheid in onze werkelijkheid 
 
Theorieën zijn conceptuele verhalen met onderliggende veronderstellingen en aannames. Ze 
bestaan uit een samenhangend geheel van min of meer algemene uitspraken over de 
werkelijkheid, zodat we kennis kunnen ontwikkelen om deze werkelijkheid te kunnen begrijpen 
en veranderen. Kennis ontwikkelen en leren toepassen kost tijd en energie. De logica van lef, 
discipline en communicatie biedt een kapstok om te beoordelen in hoeverre een organisatie in 
staat is om leeractiviteiten te integreren en te evalueren. Deze logica is gebaseerd op de 
filosofie “De logica van het gevoel” van Arnold Cornelis1 over de gelaagdheid in de cultuur van 
samenlevingsverbanden. Ik heb deze logica verder uitgewerkt naar een dynamisch model voor 
organisaties, gericht op de ontwikkeling van leerprocessen, in de logica van lef, discipline en 
communicatie2. 
 
Deze logica komt erop neer dat leren van mensen in een werkverband zich in de tijd kan 
ontwikkelen van interne sturing (wat heb ik nodig) naar externe sturing (waar moeten we ons 
aan houden, planning en control) naar zelfsturing (hoe past wat we doen bij het 
gemeenschappelijk doel, bij onze waarden).  
 
Uitgangspunt van het model is dat de werkelijkheid van een persoon en van organisaties 
gelaagd is, doordat er verschillende sturingswijzen tegelijk aan het werk zijn.  
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Figuur 1: De logica van lef, discipline en communicatie in organisaties



 

 
Het natuurlijk systeem: interne sturing door lef 
 
De manier waarop mensen hun wereld ordenen, wat logisch gevonden wordt, hoe ze hun 
identiteit ontwikkelen, wordt gestuurd door de eigen ontwikkelingsdrang en de meegekregen 
capaciteiten. Deze laag van de interne sturing noemt Cornelis het “natuurlijk systeem”. Voor 
organisaties3 noem ik het de dimensie van lef om je capaciteiten te ontwikkelen. Aanname is 
dat elk levend wezen en elke organisatie wil groeien, zich wil ontplooien. Je leert wie je bent in 
de organisatie in het natuurlijk systeem. Het bepaalt of mensen zich thuis voelen. Dit omvat het 
geheel aan informele kenmerken van de organisatie (het stuk ijsberg dat onder water zit). Het 
geheugen van het natuurlijk systeem is voor een belangrijk deel onbewust. Die onbewuste 
“stuurcodes” uiten zich in symbolen, mythen, verhalen, rituelen. Een nieuwe medewerker vallen 
die gewoonten nog op, anderen vinden dat normaal: zo doen we dat hier. Gevoelens van angst, 
onveiligheid, agressie wijzen op problemen in het natuurlijk systeem. Het natuurlijk systeem is 
het domein van de feiten.  
 
 
Het sociaal regelsysteem: externe sturing door discipline 
 
De ontwikkeling wordt bijgestuurd door de regels, normen en structuren van de maatschappij of 
organisatie waarvan je deel uitmaakt samen met andere mensen. Deze formele eigenschappen 
vormen de sociale laag het “sociaal regelsysteem”. In het sociale systeem leer je je aanpassen. 
Het geheugen in het sociale systeem is vastgelegd in regels, procedures, organisatiestructuren, 
functiebeschrijvingen en dergelijke. Deze externe sturing noem ik de discipline. De mate van 
discipline bepaalt hoe er gecoördineerd samengewerkt kan worden, maar ook of het toegestaan 
is om fouten te maken en daarvan te leren. Teveel discipline verhindert leren en belemmert 
creativiteit. Te weinig discipline leidt tot chaos. Het sociaal regelsysteem is het domein van de 
mogelijkheden.  
 
Zo ontwikkelt ieder individu en elke organisatie, zijn eigen "logica": een set van 
werkelijkheidsbeelden, modellen voor wat logisch is. Deze modellen worden opgeslagen in het 
geheugen. 
 
 
Het systeem van communicatieve zelfsturing: zelfsturing in communicatie 
 
Een sterke groei van het sociaal regelsysteem leidt op een gegeven moment niet meer tot 
verdere ontwikkeling van de organisatie. Meer van hetzelfde biedt geen innovatie en kan ook tot 
bureaucratie leiden. De vraag “hoe past wat we doen bij de organisatie die we willen zijn” moet 
worden gesteld. Dat vraagt om een nieuw systeem waarin natuurlijk systeem en sociaal 
regelsysteem worden geëvalueerd en bijgestuurd in communicatie met betrokken personen. Dit 
noemt Cornelis het systeem van communicatieve zelfsturing. Het geheugen bestaat hier uit de 
bedoelingen van een mens of organisatie: wat wil je leren, wat voor organisatie wil je zijn. Deze 
keuzes vragen om effectieve communicatie. Daarom noem ik deze laag het systeem van 
communicatie.  Het ontwikkelen van communicatieve zelfsturing geeft een gevoel van 
erkenning, van zinvol bezig zijn. Te zwakke zelfsturing levert een gevoel van depressie, een te 
sterke zelfsturing leidt tot stuurloosheid. 
 
 
De ontwikkeling van capaciteiten kent dus een dubbele sturing van twee systemen, die 
geïntegreerd kan worden door een derde systeem. Zo kan elke identiteit drie lagen ontwikkelen: 
natuurlijk systeem, sociaal systeem en systeem van communicatieve zelfsturing. 
 
 
Gevoel is onze gids voor bewustwording  
 
De ontwikkeling van capaciteiten kent dus een dubbele sturing van twee systemen, die 
geïntegreerd kan worden door een derde systeem. Zo kan elke identiteit drie lagen ontwikkelen: 
natuurlijk systeem, sociaal systeem en systeem van communicatieve zelfsturing. 
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De logica van lef kan op verschillende niveaus toegepast worden: voor individuen, organisaties, 
een maatschappij of zelfs de historische ontwikkeling van de wetenschap. Ik leg de nadruk op 
de ontwikkeling van mensen in organisaties. Daarbij definieer ik een organisatie als een 
samenwerkingsverband dat vooraf gedefinieerd moet worden. De volgende figuur schetst een 
dynamisch model. Factoren die in het natuurlijk systeem, het sociaal systeem en het 
communicatief systeem van invloed zijn op de ontwikkeling van capaciteiten worden met elkaar 
in verband gebracht door pijlen. Sommige factoren werken versterkend (+) andere factoren 
hebben een afremmende werking (-).  
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Figuur 2: De dynamiek in de ontwikkeling van capaciteiten 
 
 
 
Een cruciaal punt in dit model is dat de ene laag niet belangrijker is dan de andere. Voor een 
volledige en doorgaande ontwikkeling kan je geen van de drie lagen missen. Het ene systeem 
bouwt voort op het andere. Zolang de organisatie bestaat is de laag van het natuurlijke systeem 
aanwezig. Om gecoördineerd samen te kunnen werken is een zekere discipline nodig, het 
sociale systeem. Het communicatieve systeem is naar mijn mening in veel organisaties (en bij 
veel individuen) nog in ontwikkeling. 
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Elke laag, elk systeem in dit model, kent zijn eigen effectieve leerprocessen. Cornelis spreekt 
van een “fataal leerproces” als je een probleem aanpakt op een manier die niet past bij het 
systeem waarin het zich voordoet. Je gevoel speelt een belangrijke rol in deze manier van 
denken over gelaagdheid van de werkelijkheid, als gids voor onze bewustwording van het 
systeem waarin een situatie zich voordoet. Daarom noemde Arnold Cornelis zijn concept ook de 
logica van het gevoel. 
 
Logica van lef, discipline en communicatie als kapstok voor leren in organisaties 
 
Wat logisch gevonden wordt heeft ook zijn beperkingen. Veranderingen in de omgeving (of 
intern) kunnen wezenlijk nieuwe activiteiten vragen van een organisatie. Hiervoor moet het 
handelingsrepertoire uitgebreid worden. Daarvoor is echter een herziening nodig van de regels, 
normen en structuren uit het sociale systeem, getoetst aan de persoonlijke ontwikkeling en 
waarden van het natuurlijk systeem. Deze toetsing kan alleen plaatsvinden in communicatie met 
anderen, waarin de bestaande werkelijkheidsmodellen bewust gemaakt worden en besproken. 
Pas dan kunnen nieuwe werkelijkheidsmodellen ontstaan. Communicatie over de 
werkelijkheidsmodellen maakt nieuwe leerprocessen mogelijk. Naarmate het communicatief 
systeem zich meer ontwikkelt wordt niet alleen meer "geleerd" (ontwikkeling capaciteiten), ook 
het leervermogen (bepalen wat en hoe je wilt leren) wordt groter. 
 
Ontwikkeling van collectief leren in organisaties 
 
Leren in organisaties is het ontwikkelen van het vermogen om meer mogelijkheden te zien en te 
gebruiken. Collectief leren is dus gebaseerd op zowel externe sturing (beheersing, planning, 
controle) als interne sturing (creativiteit, intuïtie, saamhorigheid). André Wierdsma4  
onderscheidt verschillende niveaus van collectief leren in organisaties. Daarbij benoemt hij 
diverse blokkades die doorgaand collectief leren kunnen verhinderen. In figuur 2 is deze 
indeling van Wierdsma gecombineerd met de logica van lef, discipline en communicatie. Ik heb 
zijn indeling in “fixaties” enigszins bewerkt naar “blokkades” . 
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Figuur 3: Ontwikkeling van collectief leren in een organisatie 
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De principes van deze logica bieden houvast bij het verhogen van het rendement van 
investeringen in ontwikkeling: 
 

- Lef om nee te zeggen tegen standaardtrainingen die gedragsverandering beloven in 
korte tijd en te zoeken naar alternatieven (wat wil ik en kan dat wel op deze manier); 
assertiviteit om met eigen ideeën te komen en daar waardering voor te krijgen (hoe 
zorgzaam wordt er met mij omgegaan). En het lef om te experimenteren met nieuw 
gedrag, zoals een kind dat doet zonder zich aan regels te storen.  

 
- Discipline om afspraken te maken en te houden over procedures en normen; niet meer 

regels, normen en procedures dan nodig is (discussie hierover). 
 

- Communicatie voor het organiseren van reflectie en communicatie over de meerwaarde 
van deze aanpak met collega’s, openheid, weinig hiërarchische waarden (leiderschap 
dat open communicatie mogelijk maakt over de vraag hoe een activiteit past bij wat we 
waardevol vinden). 

 
 

                                                 
1 De logica van het gevoel. Stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties (Arnold Cornelis, 
Stichting Essence, Amsterdam 1996) 
 
2 Organisatieadvies in ontwikkeling: de logica van lef, discipline en communicatie. (Tonnie van der 
Zouwen, website http://www.tonnievanderzouwen.nl/logica.html
 
3 Met organisaties bedoel ik niet hetzelfde als “instituten”, maar samenwerkingsverbanden van mensen 
die vooraf gedefinieerd moeten worden.  
 
4 Co-creatie van verandering (André Wierdsma, Eburon 1999) 
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