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Beste Leike,  
Weet je nog die ene zin van Luc Hoebeke die we allebei zo mooi vinden? 
‘De wijsheid zit in het systeem zelf.’

Deze zin fascineert en resoneert, maar wat betekent hij eigenlijk? Op dit moment ben ik het 
werk van Margareth Wheatley aan het herlezen en dan komt steeds deze zin van Hoebeke in 
mijn gedachten. Als er iemand is die aan deze zin inhoud en diepte hee! gegeven, dan is het 
Wheatley. Ik weet dat jij ook onder de indruk bent van haar werk. Ik schrijf je deze brief om mijn 
eigen oogst van de herlezing met je te delen. En ik ben benieuwd om te horen hoe haar ideeën in 
jouw werk hun weg vinden. Ik vind dat zelf namelijk nog niet zo eenvoudig. Zij is geen mevrouw 
die zich makkelijk laat toepassen.

Wheatley zet zichzelf op het spel. Ze schrij! over haar inzichten, over waarin zij geloo! en 
waarop ze hoopt. Heel persoonlijk. Geïnspireerd door de moderne fysica, de natuur, schrijvers 
en dichters, het boeddhisme en het leven zelf. Laten we proberen om in onze briefwisseling 
haar ideeën recht te doen.

Wheatley stelt zich de vraag die ons ook dagelijks bezighoudt: waarom werken organisaties 
vaak zo krakkemikkig, waarom duren projecten zo lang, vallen resultaten zo tegen, heerst er 
een weinig energieke sfeer en wordt de manier waarop we het werk organiseren steeds inge-
wikkelder? Ze typeert het gevoel dat met deze vragen meeklinkt als Newtonian despair: de 
wanhoop die voortkomt uit het tragische misverstand dat je organisaties en de mensen die er 
werken kunt beschouwen als machines die je kunt ontwerpen, besturen en corrigeren.

Dat we leven in dit ongemakkelijke machine-universum hebben we te danken aan het succes 
van wetenschappers die vier eeuwen geleden de wereld on"overden, met Newton en Descartes 
voorop. De stelling van Wheatley is dat onze manier van werken nog behoorlijk veel zeventien-
de-eeuwse trekjes bevat. En ik vrees dat ze gelijk hee!.

Sinds Descartes en Newton hebben we onszelf gelukkig geprezen met de triomf van de rede 
en de afwezigheid van magie. Zij hebben ons geleerd om het leven te begrijpen via onze zin-
tuigen, op basis van de aanname dat alles wat ‘echt’ is een tastbare, fysieke vorm hee!. Ook 
hebben zij ons de overtuiging bijgebracht dat wij de wereld kunnen waarnemen los van de rol 
die wij daar zelf als waarnemer in spelen. Wat we zien voelt als waar, niet als een maaksel van 
onszelf – wat alle constructivisten daarover ook mogen beweren. Vanuit dit perspectief zijn we 
gaan analyseren, plannen en voorspellen. We hebben het newtoniaanse denken in oorzaak en 
gevolg stevig geïnternaliseerd. We zoeken naar dat ene kapo"e stukje – een slechte manager, 
een disfunctionerend team of een unit die niet meekomt. Om het systeem te repareren, hoeven 
we alleen dit kapo"e stukje maar te vervangen.
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Wheatley merkt op hoe newtoniaans veel van onze organisaties nog zijn, met al hun structu-
ren, procesontwerpen, functieomschrijvingen en planningssystemen. Elk onderdeel kent zijn 
plaats en zijn taak, als in een goed geoliede machine. 

Het gemeenschappelijke element van deze organisatorische bouwstenen is begrenzing. In de 
newtoniaanse organisatie hebben we overal grenzen getrokken: begrensde rollen en verant-
woordelijkheden, begrensde toegang, begrensde informatiestromen en ga zo maar door. Hoe 
indrukwekkender de spiegelglaswanden, hoe meer we geloven dat we succesvol zijn geweest in 
het markeren van de grens tussen het een en het ander.

Newtoniaans denken is ook denken in termen van dingen en krachten. Dit ding-denken leidt 
tot de aanname dat het bestuderen van delen de sleutel is om het geheel te kunnen begrijpen. 
Haal de dingen uit elkaar, bestudeer ze en zet ze weer in elkaar, zonder verlies aan functie. 
Dat is wat we doen met academische studierichtingen, lichaamsdelen en organisatiemodel-
len. Mensen worden getypeerd met een kleur of een le"ercombinatie, omdat dat gemakkelijker 
praat. En zelfs communicatie beschouwen we als een ding, als ‘iets’ wat je kunt managen en in 
goede banen moet leiden.

We richten onze organisaties nog steeds in volgens newtoniaanse principes. En als we naden-
ken over verandering doen we het niet veel beter. Volgens Wheatley hanteren we bij organisa-
tieverandering impliciet de tweede wet van Newton: de kracht op een voorwerp is gelijk aan de 
massa van het voorwerp maal de versnelling die het voorwerp ondergaat. O!ewel: we denken 
dat we iets ‘in beweging krijgen’ door er kracht op uit te oefenen. En we veronderstellen dat 
hoe groter de organisatie is, des te meer veranderkracht erop uitgeoefend moet worden om het 
geheel in een acceptabel tempo op de gewenste eindbestemming te krijgen.

Als je met newtoniaanse oren luistert, hoor je hoeveel Newton er in onze verandertaal zit: er 
wordt gesproken over de beperkte aantrekkingskracht van een visie, over de weerstand tegen 
de verandering en de onvermijdelijke wrijving die zal ontstaan, over het noodzakelijke vermo-
gen om druk te kunnen weerstaan, over het krachtenveld dat gegenereerd zou moeten worden 
en over de vraag waar het zwaartepunt van de verandering zou moeten komen te liggen. New-
ton is ons onder de huid gekropen, zoveel is duidelijk. Newtonian despair, wat een prachtige 
duiding van ons dagelijks geworstel!

Groet, Marijke
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Beste Marijke,

Ik weet nog dat ik eind jaren negentig kennis maakte met Wheatleys boek Leiderschap en de 
nieuwe fysica. Haar stelling dat we, of we het nu willen of niet, werken in een wereld die sterk 
verankerd is in het natuurwetenschappelijke denken, leidde tot het besef dat je in jouw brief zo 
mooi weergee!: wat zijn organisaties doortrokken van machinedenken! Dat dit denken bin-
nen de natuurwetenschappen zelf sinds Newton al fundamenteel veranderd was, terwijl we 
in organisaties nog steeds newtoniaans denken en doen, was voor mij een openbaring. Als we 
de vergelijking met de natuurwetenschappen willen blijven maken, zo vindt Wheatley, dan 
moeten we ons openstellen voor wat de moderne natuurwetenschappen ons te vertellen heb-
ben. Dat is niet (langer) de machinemetafoor. Wat Wheatley betre! beva"en de ontwikkelin-
gen in de natuurwetenschappen andere, hoopvolle metaforen om over ons leven en werk na 
te denken. Haar kernboodschap is dat we het allemaal veel te ingewikkeld hebben gemaakt 
met elkaar. We zijn net als de natuurwetenschappers aan het begin van de twintigste eeuw, die 
wanhopig probeerden de onbegrijpelijke uitkomsten van hun experimenten te ‘lineariseren’, 
zodat ze pasten in de mathematica die in die tijd voorhanden was. Totdat ze ontdekten dat ‘het 
leven meedogenloos niet-lineair is’. Het universum werkt circulair, volgens wetmatigheden 
van grote schoonheid en elegantie, maar de wetenschap had dat nog niet begrepen.

Wheatley put uit de quantumfysica, de chaostheorie en de autopoiese. Het zijn de inspiratie-
bronnen voor haar boodschap dat veranderen helemaal niet zo ingewikkeld hoe! te zijn, als 
we in staat zijn om met de we"en van het universum mee te werken in plaats van dat we blijven 
proberen om ze eronder te krijgen. Ze past de inzichten die ze hieruit opdoet in eerste instantie 
metaforisch toe. Ik zal proberen om aan de hand van een aantal van haar statements te laten 
zien hoe ze dat doet.

Ma!er doesn’t ma!er
Met het inzicht dat een atoom voor 99,9 procent ‘leeg’ is, leidt de quantumwereld ons weg van 
het ding-denken. Het universum bestaat niet uit delen die stevig aan elkaar vastgeklonken zijn, 
maar uit onzichtbare energievelden. We werken met energie, niet met materie. En energie ver-
spreidt zich via relaties, binnen de ruimte van het systeem.

Wheatley vertaalt dit naar ‘het organisatorische veld’: de gemeenschappelijke ruimte in orga-
nisaties die gevuld is met onderling verbonden, onzichtbare krachten en doordringende in-
vloeden. Cultuur, visie, ethiek, normen en waarden zijn voor haar allemaal onderdeel van dat 
veld. Je kunt het niet zien, maar je weet dat het er is en dat het invloed uitoefent. Om het veld te 
zien, kijk je naar wat mensen doen, want zij worden door die krachten bepaald. De veldmeta-
foor stelt ons, aldus Wheatley, in staat om niet te denken in termen van ‘sturen’, maar in termen 
van ‘verbinding’ en ‘betrokkenheid’.
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Er zijn geen losse delen
Niets bestaat op zichzelf. Wat we waarnemen, bestaat bij de gratie van relaties en interactie. Wij 
leven in een participatief universum. Niet het individu staat centraal, maar relaties. Wheatley 
laat zien dat een organisatie meer is dan de som der delen en dat mensen niet te definiëren 
zijn in termen van rollen en verantwoordelijkheden, maar eerder als hubs in een relationeel 
systeem dat als geheel functioneert.

Maar hoe kijk je naar dit geheel, naar die ongrijpbare systeemkwaliteit die meer is dan de optel-
som van de losse eenheden? Wheatley beschrij! dit onderzoekend kijken als volgt.

 ! We onderzoeken het deel, terwijl we ons tegelijkertijd realiseren dat het deel onderdeel is 
van het geheel, of (meer in de taal van Wheatley zelf): we erkennen dat het ding dat we be-
studeren er alleen is omdat ook de rest van universum er is.

 ! We proberen het geheel te begrijpen door te zien hoe het de delen beïnvloedt.
 ! Dit vraagt van ons dat we de relatie tussen deel en geheel onderzoeken, zonder deze twee 

met elkaar te verwarren. Om zicht te krijgen op het samenspel tussen systeemdynamiek en 
de onderdelen is iteratief kijken vereist: we vergroten ons blikveld en kijken naar het geheel 
en zoomen dan weer in, bijvoorbeeld op specifieke gebeurtenissen. Met elke iteratie zien 
we meer van het geheel en ontwikkelen we nieuw inzicht in de afzonderlijke elementen. We 
schilderen een portret van het geheel en duiken vervolgens weer in details. We blijven be-
wegen tussen deze twee niveaus, waarbij de informatie en de kwaliteiten van het ene niveau 
ons helpen om het andere niveau beter te begrijpen en vice versa.

Allerlei beeldende werkvormen die ook de intuïtie aanspreken, kunnen als hulpmiddel dienen 
om te leren kijken naar de relatie tussen de delen en het geheel. Denk aan de mind-map of col-
lage of aan het werken met theater, film of opstelling. Zelfs de tijdlijn, strikt genomen lineair 
van aard, kan behulpzaam zijn bij het verzamelen van rijke verhalen en het ontdekken van pa-
tronen op systeemniveau. Alles altijd met ‘iedereen’, want niemand kent het hele verhaal en 
niemand overziet in zijn eentje het geheel.

Wanorde kan de bron zijn van een nieuwe orde
De chaostheorie maakt zichtbaar dat orde en chaos tegelijkertijd bestaan. Chaos is orde zonder 
voorspelbaarheid. Wheatley schrij! op haar website:
It is a world of interconnected networks, where slight disturbances in one part of the system 
create major impacts far from where they originate. In this highly sensitive system, the most 
minute actions clan blow up into massive disruptions and chaos. But it is also a world that seeks 
order. When chaos erupts, it not only destroys the current structure, it also creates the conditi-
ons for new order to emerge.

Door op deze manier naar chaos en orde te kijken wordt zichtbaar hoe vrijheid in een ordelijk 
universum functioneert. Je weet dat er orde komt, maar je weet niet welke. Door de non-line-
airiteit van relaties kun je hierop niet rechtstreeks sturen. Dat hee! gevolgen voor leiderschap, 
waarover later meer.
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Het leven organiseert zichzelf
Verandering, zo stelt Wheatley, is de capaciteit van het leven. Om een systeem sterker te ma-
ken, moet je niet de onderdelen ‘repareren’, maar de onderlinge relaties steviger maken. De op-
lossingen die het systeem nodig hee!, zijn al in het systeem aanwezig. Om het systeem te laten 
veranderen, moet het leren over zichzelf.

Omdat een organisatie zichzelf op die manier ordent en vernieuwt, kan het zonder bazen, be-
velen of controle, ook al vinden we dat moeilijk te geloven: ‘It took entymologists a long time 
to realize that there were no termite construction bosses’ (Wheatley & Kellner-Rogers, 1996,   
p. 68). Wheatley stelt dat organisaties leiders nodig hebben die in staat zijn de onzichtbare vel-
den van het systeem betekenisvol te maken. Ze doen dat door middel van leidende visies, op-
rechte waarden en organisatorische overtuigingen.

Wheatleys groeiende gevoeligheid voor de quantumwereld en haar fascinatie voor levende sys-
temen hebben haar werk in organisaties diepgaand beïnvloed. Dit is wat ze daarover zegt:
Now I struggle to remain aware of the system as a system and to give up my well-trained abili-
ties to reduce and separate things as the route to understanding. I concentrate much more on 
processes now, focusing on qualities rather than quantities, paying more a!ention to things 
like pa!ern, direction, feel, and the internal rhythm of what’s happening. Long ago I gave up 
looking straightforward cause and effect. I feel similarly that positioning things as polarities 
doesn’t help – we need to stop drawing lines of opposition and try to understand the ‘and’ of 
one and one. I don’t personally spent time anymore on elaborate plans or time lines. (Wheat-
ley, 2006, p. 45)

In plaats daarvan kijkt Wheatley naar de drie hoofdbestanddelen van levende systemen: iden-
titeit, relaties en informatie. De ruimte is nooit leeg, maar wordt gevuld met deze bestanddelen. 
Een levend systeem weet wat zijn doel, wat zijn bestemming is. En het voedt zichzelf met in-
formatie die vrij kan stromen. In haar organisatieadvieswerk vertaalt Wheatley dit door haar 
aandacht te richten op bijvoorbeeld de volgende vragen.

 ! Hangt er congruentie in de lucht? Voel je dat hier gewerkt wordt aan een betekenisvol, hel-
der en eenduidig doel?

 ! Brengen de organisatorische waarden mensen samen?
 ! Hebben mensen vrije toegang tot elkaar?
 ! Kan informatie onbelemmerd en ongeorganiseerd stromen?
 ! Is er openheid en vertrouwen in de onderlinge communicatie?
 ! Wordt samenwerking werkelijk gewaardeerd?
 ! Mag iedereen die wil bijdragen meedoen?

En mocht je nu denken ‘O, dat is een handig lijstje’, dan is Wheatley de eerste om deze gedachte 
direct weer de kop in te drukken:
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Self-organizing systems offer compelling lessons in how the world works, of how order is sus-
tained in the midst of change. This is very new territory for us, and it is hard to silence our 
well-trained lineair minds, to stop grasping for small ideas and techniques that we can apply 
immediately to our work. But before we reach for applications, I hope we are willing to sit quietly 
and contemplate the great paradoxes of this new land. Let us not move too quickly across its 
features, heads down, blinded by our past beliefs, looking only for some small ways to use this 
knowledge right now. Instead, let us stand still for a moment and dwell in the realization that we 
live in a world of inherent order, where paradoxical but natural processes exist for growth and 
self-renewal. (Wheatley, 2006, p. 90)

De vraag is of je de concepten uit de moderne natuurwetenschappen metaforisch mag uitrek-
ken tot aan ons denken over organisaties. Verliezen ze niet hun kracht als ze zo los komen te 
staan van de degelijke wetenschappelijke theorieën waarin ze thuishoren? Wheatley zelf is 
daar pragmatisch over: als het helpt om tot nieuwe ideeën te komen, waarom zou het dan niet 
mogen? Je zou ook kunnen zeggen: we doen dit al eeuwenlang met de oudere natuurweten-
schappelijke theorieën, dus laten we een beetje met onze tijd meegaan en proberen om deze 
wondere wereld te begrijpen met de kennis van nu – hoe ongrijpbaar die soms ook is.

Dan is vervolgens wel de vraag: wat kunnen we hiermee? Kunnen we de moderne natuurwe-
tenschappelijke inzichten in metaforische zin toelaten in ons denken? Kunnen we chaos ver-
dragen in het vertrouwen dat orde zal ontstaan? Kunnen we loskomen van ons vrijwel blinde 
vertrouwen in structuren, grenzen, rollen en hiërarchie? Kunnen we verdragen dat we er niet 
over gaan en dat controle een illusie is? Dat ‘hoe je ze meekrijgt’ of ‘hoe je complexiteit de baas 
wordt’ niet aan de orde is? Kunnen we werkelijk geloven dat onze veranderkundige technieken 
niet transportabel zijn, omdat alles pas in zijn context en in relaties betekenis krijgt? Kunnen 
we het opbrengen om niet te denken in termen van kritische massa, maar in termen van kriti-
sche relaties? En kunnen we het verduren dat de waarheid die wij nemen niet altijd de waarheid 
is die ons gegeven wordt? Laten we, Wheatley indachtig, niet te snel ja zeggen…

Neem een actuele ontwikkeling als zelforganisatie. Steeds vaker wordt dit principe leidend in 
de organisatie van het werk. Maar aanvaarden we echt de consequenties ervan? Soms gebeurt 
dat meer in praat dan in daad. Als je goed kijkt, zie je quantumtaal met een newtoniaanse uit-
voering. Wheatley laat mooi zien hoezeer het om echt andere organiseerprincipes gaat. Zelfor-
ganisatie betekent niet simpelweg ‘ruimte binnen kaders’, waarbij de ruimte wordt overgelaten 
aan het spel der vrije krachten. Als je het echt anders wilt organiseren, ben je dan ook bereid om 
de organiseerprincipes erachter helemaal over te nemen?

Weathley is rigoureus in haar keuze om zo te werken. Ik denk dat ze daarom ook verder is ge-
gaan dan het toepassen van de metafoor. Denk je niet?

Groet, Leike
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Beste Leike,

Inderdaad, Wheatley gaat verder. Geleidelijk aan verlaat ze de metafoor en besluit ze dat de 
principes van de quantumfysica ook voor sociale systemen kunnen opgaan. Ze stelt dat er geen 
reden te bedenken is waarom de principes die het universum gebruikt om haar eindeloze vari-
eteit en goed georganiseerde systemen te creëren niet voor ons zouden gelden als we met elkaar 
aan het werk gaan.

Ze hee! de consequenties hiervan niet alleen op intellectueel niveau doordacht. Ze wilde deze 
nieuwe inzichten ook tot leidraad van haar eigen leven maken, al hee! het haar jaren gekost om 
dit denken te internaliseren. Ze schrij!:
the greatest challenge for me lies not in adopting any new method, but in learning generally 
to live in a process world. (…) These were difficult lessons to learn. I was well-trained to create 
things – plans, measures, programs. I invested more than half my life in trying to make the world 
conform to what I thought was best for it. It’s not easy to give up the role of master creator and 
move into the dance of life. (Wheatley, 2006, p. 154)

In haar worsteling om het systeem als systeem te begrijpen, is ze zoals ze zelf zegt ‘over de rand 
van de cognitie geduwd’. Uiteindelijk is het voor haar een welbewuste keuze:
I want to act from that knowlegde. I want to trust in this universe so much that I gave up playing 
God. I want to experience such security that the concept of ‘allowing’ – trusting that the appro-
priate forms will emerge – ceases to be scary. I want to surrender my fear of the universe and join 
with everyone I know in an organization that opens willingly to its environment, participating 
gracefully in the unfolding dance of order.’ (Wheatley, 2006, p. 25)

Wheatley wordt activistisch. Ze verwijt leiders hybris van ahistorische proporties: het negeren 
van natuurwe"en, doen alsof je master of the universe bent, ervan uitgaan dat je alles kunt 
maken en repareren. Ze maakt zichtbaar hoe de machinemetafoor een gewelddadig soort lei-
derschap hee! opgeleverd, waarin de leider het weet, leidt, in control is en mensen stuurt op 
taak en prestatie.

Vanuit haar energetische systeemfocus pleit Wheatley voor een ander type leiderschap: leider-
schap dat organisaties in staat stelt om te bewegen van Newtonian despair naar een andere 
manier van organiseren. Ze spreekt leiders rechtstreeks aan:
Who do you choose to be for this time? Are you willing to use whatever power and influence you 
have to create islands of sanity that evoke and rely on our best human qualities to create, relate, 
and persevere? (Wheatley, 2017)

Ik denk dat Wheatley hier waardevolle lessen hee! voor alle leiders die te maken hebben met 
de makkelijk uitgesproken, maar moeilijk gerealiseerde wens naar zelforganisatie. Ze laat zien 
dat dit een fundamenteel andere manier van leiderschap vraagt. Sturen kan niet meer, beteke-



Meer dan de som der delen Deel VIII  Natuur wete nschappelijke systeem benaderingen588

VIII

nis geven wel. Het gaat haar steeds om de drie woorden die we al eerder noemden: identiteit, 
informatie en relatie. Leiders hebben ervoor te zorgen dat het systeem een duidelijke identiteit 
hee! en dat er verbindende betekenisgeving plaatsvindt rondom deze identiteit. Leiders heb-
ben ervoor te zorgen dat informatie door het systeem vloeit en betekenis krijgt, en dat ook 
kleine signalen gehoord en benut worden. En leiders hebben ervoor te zorgen dat relaties zich 
kunnen ontwikkelen en versterken, zodat het systeem door middel van relaties en informatie 
blij! leren, met een heldere identiteit als ankerpunt.

Wheatleys activisme beperkt zich niet tot organisaties en hun leiders. Ze trekt ook ten strijde 
tegen de manier waarop wij met onze planeet en met elkaar omgaan. Ze beschouwt onze wereld 
als een onomkeerbaar ziek systeem. En ook hier neemt ze de quantumfysica le"erlijk: elk sys-
teem vervalt uiteindelijk, daar is geen ontkomen aan. Onze wereld dus ook.

Ze beschrij! dit proces van verval met behulp van het systemische concept ‘emergentie’, een 
begrip dat ze aan de hand van een huiselijk voorbeeld illustreert. Elke keer als we iets bakken, 
zien we emergentie aan het werk: op het keukenblad liggen de eieren, de boter, de suiker en de 
bloem als herkenbare ingrediënten klaar voor bereiding. We mengen ze, voegen warmte en tijd 
toe en het resultaat is een heerlijke cake. En natuurlijk krijgen we de afzonderlijke ingrediënten 
nooit meer terug in hun oorspronkelijke vorm. Dat is emergentie.

Deze emergentie hee! ook minder onschuldige verschijningsvormen: we ontwerpen de auto en 
wonen inmiddels op een te warme planeet, we bouwen het internet om informatie uit te wis-
selen en belanden in een cultuur waarin het onderscheid tussen feit en mening is vervaagd, we 
fuseren totdat organisaties too big to fail zijn (met alle perverse prikkels van dien) en willen ze 
vervolgens ‘wendbaar’ maken, alsof we een mammoe"anker gaan leren om overstag te gaan. 
En bovenal: we zijn, net als de bemanning van de Titanic, te druk om ons te realiseren waarmee 
we bezig zijn. We zi"en in de cake van consumptiedrang, hebzucht en eigenbelang en kunnen 
er niets meer aan veranderen. We kunnen een milieubewuste consument worden, demonstre-
ren tegen onrecht en kinderen leren om geweldloos te communiceren, het zal de wereld niet 
redden (Wheatley, 2012).

En hoe zit het dan met het bu!erfly effect: de vlinderslag die een orkaan kan veroorzaken? Of 
met het tipping point: de verrassende omslag van een systeem naar een nieuwe orde? Wheat-
ley is in haar boek Who Do You Choose to Be (2017) kritisch over deze quantumfysicalingo die 
in populair verandermanagement wordt gebruikt om positieve sociale veranderingen te be-
werkstelligen. Het onderliggende idee van het tipping point in organisaties is dat wanneer een 
bepaald percentage mensen in de verandering geloo!, op onomkeerbare wijze het goede kan 
worden bereikt. Dit soort slordig gebruik van de moderne natuurwetenschap bevalt Wheat-
ley niet. Ze laat bijna vilein zien hoezeer we dan toch weer op z’n newtoniaans doen alsof we 
over de macht beschikken om de beweging van het systeem ten positieve te keren. Misschien, 
zo schrij! ze, is de vlinder bereid ten gunste van ons te fladderen. Zelf hee! ze lang gehoopt 
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en geloofd in het aantrekkelijke idee dat onze kleine inspanningen kunnen omslaan in groot-
schalige veranderingen. Maar de meeste dingen die klein beginnen en zich snel verspreiden, 
zijn hooguit grappig, bizar, angstaanjagend of pornografisch. En als er iets betekenisvols viraal 
gaat – Wikileaks, dramatische foto’s of diepgravende onderzoeksresultaten –, dan creëert dat 
geen verandering, maar hooguit tijdelijke commotie. Bateson hee! verloren: we leven in een 
tijd waarin informatie geen verschil meer maakt.21 We hebben met elkaar op deze planeet al te 
veel tipping points gehad. Het komt niet meer goed.

Wheatley neemt dus bepaald geen blad voor de mond. Ze laat mensen niet wegkomen met su-
gar coating en ontwijkend gedrag. Een moderne onheilsprofeet. Of toch niet? Wheatley zoekt 
verder. Ze wordt boeddhist. Haar harde boodschap blij! overeind, maar ze voegt er iets aan toe: 
de zachte wijsheid van compassie en inzicht. Jij hebt haar ooit gezien toch, toen ze net boed-
dhist geworden was?

Groet, Marijke

Beste Marijke,

Klopt, ik heb haar in die periode gezien. Ze typeerde zichzelf toen als een soort cartograaf die 
steeds op zoek is geweest naar nieuwe landkaarten. Zo ontstond haar eerste boek, Leiderschap 
en de nieuwe fysica. Hierin beschreef ze de ontdekkingen van de nieuwe natuurwetenschappen 
als een land, rijk aan nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Ze geloofde dat als ze de land-
kaart met voldoende detail zou beschrijven, anderen er vervolgens mee op ontdekkingsreis 
zouden kunnen gaan. En dat gebeurde ook. Maar er ontstond geen tipping point. En de vlinder 
fladderde niet ten gunste van haar idealen.

Vervolgens maakte Wheatley een nieuwe kaart: de kaart van onze emergente planeet. Om zich 
ten slo"e te realiseren dat ze nog weer een heel andere kaart nodig hee! om betekenisvol in 
het leven te kunnen staan. Geen beschrijving van de buitenwereld, maar van het innerlijke 
landschap, het landschap van de geest. In dit landschap gaat het om compassie en inzicht, om 
zachtheid, vriendelijkheid, fatsoen en moed. In dit landschap verkerend, weet je dat het niet 
gaat om uitdagende doelen, doordachte plannen of hard werken. In dit landschap maak je con-
tact met de ander, nodig je uit tot reflectie en geef je je tijd.

En zo komt Wheatley uit bij het boeddhisme als de filosofie bij uitstek die uitnodigt om te zien 
wat er is, zonder het te willen veranderen. Het boeddhisme hee! haar geleerd dat lijden niet op 
te lossen is, dat je alleen maar de goedheid van mensen kunt ondersteunen om het op de wereld 

21 Bateson definieerde informatie als ‘verschil dat verschil uitmaakt’.
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een beetje beter te maken. De pijl van de tijd omkeren kan niet, wat goeds brengen in het hier-
en-nu wel. Dat vraagt om mildheid. Het vraagt ook om acceptatie van imperfectie en leed. En 
het vraagt om te vertrouwen op de kracht van mensen.

In de verdere uitwerking van deze innerlijke landkaart staan voor Wheatley compassie en inzicht 
centraal. Interessant daarbij is dat ze opmerkt dat we tot het eerste veel gemakkelijker toegang 
hebben dan tot het tweede. Compassie noemt ze commonplace, iets wat we niet hoeven te ontwik-
kelen, maar altijd bij ons hebben. Met aandacht naar elkaar luisteren is voldoende om compassie 
gewaar te worden. Inzicht daarentegen vraagt jaren van oefening, aldus Wheatley. En hier komt 
haar systeemkennis weer om de hoek kijken. Want met ‘inzicht’ doelt ze heel specifiek op inzicht 
in samenhang, patronen en complexiteit. Die vorm van inzicht kan wat haar betre! alleen ont-
staan als we onze geest bevrijden van stress en afleidingen. Want als we overbelast zijn, doen we 
wat we altijd doen en verliezen we ons vermogen om een andere respons te kiezen. Zo raken we 
steeds verder van het pad, zonder in de gaten te hebben dat we verdwaald zijn.

Het bedoelde inzicht komt alleen als we eerst een pauze inlassen, voordat we vanuit onze emo-
ties reageren, en als we niet langer onze eigen ‘drama-queen verhalen’ maken. Als we voldoen-
de uitgerust en kalm zijn om onze onderlinge verbondenheid tot ons door te laten dringen. Als 
onze geest de veelheid aan oorzaken en condities kan toelaten waar de situatie om vraagt.

Met deze innerlijke landkaart op zak lijken we dezelfde: we begeleiden bijeenkomsten, schrij-
ven rapporten, geven les en doen onderzoek. Maar innerlijk, aldus Wheatley, is de verandering 
radicaal. We doen al deze dingen zónder grote veranderambities, maar mét compassie en in-
zicht. We proberen slechts de condities te creëren die helder denken, reflectie en begrip mo-
gelijk maken. Zodat we misschien in het hier-en-nu een beetje milder en intelligenter kunnen 
samenwerken. En ook als dat niet lukt, blijven we met deze innerlijke landkaart op zak ons 
werk voortze"en.

Met dit alles is Wheatley veel verder gegaan dan de gemiddelde systeemdenker. Met haar stap 
naar het boeddhisme hee! ze zich verbonden aan het holistische systeem, inclusief de verbon-
denheid met voorouders en toekomstige levens, inclusief de spiritueel-energetische verbinding 
met het universum. Dat is de metafoor ver voorbij.

Groet, Leike

Beste lezer,

Zoals je in onze briefwisseling kunt lezen, is Margaret Wheatley uniek in de wereld van sys-
teemdenkers. Zonder schroom hee! ze de wereld van de quantumfysica verkend om die ver-
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volgens als een rijke metafoor in te ze"en bij vraagstukken rondom organiseren, samenwerken 
en leiderschap. Een staaltje onnavolgbare lef en originaliteit.

Wheatley gaat daarin ver. Wij denken dat je zover niet hoe! te gaan om toch veel van haar te 
kunnen leren. Of je nu naar de we"en van het universum wilt handelen of toch (een tikkie) 
newtoniaans wilt blijven, de lessen die Wheatley ons voorhoudt, kunnen helpen bij de bewe-
ging naar participatie, zelfsturing en zelforganisatie die op dit moment zoveel voorkomt. Juist 
omdat ze de theorie erachter heel precies volgt, blij! het niet bij mooie taal, maar ontvouwt ze 
voor ons de werkende principes die systemen vitaal maken. Zelforganisatie is voor Wheatley 
het vertrekpunt. Zo werkt het universum en waarom zouden wij het beter weten? Een zelfor-
ganiserend systeem blij! in stand door een niet-aflatende oriëntatie op identiteit, onbeperkte 
informatieuitwisseling en krachtige onderlinge relaties. Met die principes als kader krijgt ont-
wikkeling alle ruimte.

Wheatley is verder uniek omdat ze heel raak de emotionele dimensie beschrij! die in het intel-
lectuele gesprek over de systeembenadering zo vaak onderbelicht blij!. Systeemdenken is voor 
haar ook: het systeem ervaren. Het is het loslaten van elke oorzaak-gevolgredenering, van elk 
geloof in ‘goed werkend instrumentarium’ en van elke aanspraak op persoonlijke successen bij 
zogenaamde resultaten. Niet alleen als intellectuele exercitie, maar ook als innerlijke drijfveer. 
Het is erop willen en durven vertrouwen dat de wijsheid in het systeem zelf zit, mits het sys-
teem zo is ingericht dat het kan leren over zichzelf. Dat is nogal wat. Wij zijn daar nog niet en 
betwijfelen of we er ooit zullen komen.

En dan betreedt Wheatley voor de tweede keer onbekend terrein, het boeddhisme, en weet ze 
ook dit te verbinden met ons werk als organisatieprofessionals. Ze laat zien dat het systeem-
denken en het boeddhisme goede vrienden zijn, omdat de toepassing van systemische princi-
pes baat hee! bij een kalme geest die complexiteit verdraagt, het oordeel uitstelt en niet denkt 
in termen van oorzaak en schuld. Ze schetst een perspectief waarin deze twee goede vrienden 
er wellicht aan kunnen bijdragen dat organisaties in het hier-en-nu wat menselijker worden. En 
dat, zelfs als dit niet of nauwelijks gebeurt, er geen man overboord is. Omdat we met de onver-
stoorbaarheid van een boeddhistische monnik blijven doorgaan met ons werk. Trouw blijvend 
aan waar we in geloven, informatie zoekend en delend en altijd in verbinding met anderen. Ook 
zover zijn wijzelf nog lang niet. Was het maar waar…

Wij zijn misschien nog wel het meest onder de indruk van Wheatleys vermogen om te werken 
met imperfectie en menselijk tekort, zonder een zachte heelmeester te worden. Ze laat zien hoe 
stevige opva"ingen over organiseren, veranderen en leiderschap kunnen samengaan met mild-
heid en compassie. Die combinatie doen wij haar niet na. In een klooster gaan trouwens ook niet.

Groet, Marijke en Leike
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