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Invloed	van	bewustzijn		

op	complexe	inter-organisationele	situaties	

	
Mini-seminar,	ter	gelegenheid	van	de	oratie	van	Jaap	Schaveling	

Nijenrode,	Augustus	2018	

Pleuntje	van	Meer,	Synnova		



Individueel Collectief 

Zichtbaar 

Onzichtbaar 

Human	systems	



Omgeving 
Individueel Collectief 

Zichtbaar 
GEDRAG 

Gedrag, acties 
keuzes 

STRUCTUUR 
Organiserende principes  

Hierarchie. Besluitvorming  
verreken-systemen, kpi’s 

Onzichtbaar 
WAARDEN 

Overtuigingen 
drijfveren 

CULTUUR 
Onuitgesproken regels in een 

bepaald systeem, 
waarnaar we als groep handelen  

Inspired by– Integral Model (Ken Wilber, A theory of everything) 

Human	systems	
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Omgeving:	

⇒ Verhouding-	People,	Planet,	Profit	

⇒  Effect	op	(collectief)	bewustzijn?	





Van	2015	
	
naar	vandaag	
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Organisaties:	

⇒ Verhouding-	People,	Planet,	Profit	

⇒  Effect	op	(collectief)	bewustzijn?	
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N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.

ING trekt salarisverhoging
topman in
Volgens de bank was deze beslissing noodzakelijk om een
“voortdurende discussie te voorkomen die schade toebrengt
aan ING en zijn werknemers”.

Belia Heilbron 13 maart 2018

ING trekt het omstreden voorstel voor de salarisverhoging van topman Ralph

Hamers in. De bank heeft besloten het voorstel niet in stemming te brengen bij

de komende aandeelhoudersvergadering nadat het afgelopen week veel kritiek

Foto Armando/EPA 
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ING trekt salarisverhoging topman in
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Omgeving 
Individueel Collectief 

Zichtbaar GEDRAG STRUCTUUR 

Onzichtbaar WAARDEN CULTUUR 

Inspired by– Integral Model (Ken Wilber, A brief theory of everything) 

Wat	is	uw	respons?	



Maslow	behoeftepiramide	→	Barrett	bewustzijnsmodel	

Know and 
Understand 

Fysiologisch	

Veiligheid	

Liefde	&	erbij	horen	

Zelfrespect	

Abraham	Maslow		

	

Weet	en		
Begrijp	

B e h o e f t e n 	 B ewu s t z i j n 	

Zelfactualisatie	

Richard	Barrett	

	§  Organisaties	
veranderen	niet,		

	mensen	wel	
§  Change	vs.	

transformatie	



	

	

Art-	not	working	towards	a	solution,	

	 	 		but	towards	a	creative	response	



Consciousness	
	

	 	 	 	A	Reflexive	experience	



	

	

	

	

Als	je	de	diepte	ingaat	naar	binnen...	

	 	 	 	kun	je	uitreiken	naar	buiten	
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“Integration,	the	most	suggestive	word	of	contemporary	

psychology,	is,	I	believe,	the	active	principle	of	human	

intercourse	scientifically	lived.	When	differing	interests	

meet,	the	need	not	oppose,	but	confront	each	other.”		

(Follett,	M.	P.,	1930)	



Consciousness&		learning:		

human	condition	

	

Genuine	learning	occurs,			

“when	human	beings	focus	their	attention	on	solving	genuine	

dilemmas”		

	

(Dewey,	1933)	

	



Genuine	Learning:	Genuine	dilemma’s	

Genuine	learning	

Asks	for	genuine	learning	

spaces/	places	

In… and	outside	ourselves	


