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Essentieel kijken, denken, doen
Ik was voor het DREAM15 event gevraagd om een
verhaal te houden over zelfreflectie. Maken we nu
werkelijk de dingen waar onze opdrachtgevers blij van
worden? Zijn we echt in verbinding met onze
stakeholders, of zijn we alleen maar goed in het doen
van een kunstje? Het is een feit dat veel opdrachtgevers
zich nog steeds niet echt goed begrepen voelen door de
IT. Deze kloof tussen Business en IT bestaat al decennia.
Dat duurt echt veel te lang.

Het grappige is dat Paul Turner in zijn openingsspeech
min of meer hetzelfde vertelde als ik. Hij gebruikt alleen
een taal en patronen die voortkomen uit de IT. Mijn
boodschap is even concreet als die van hem, alleen
vertel ik het in een meer universele taal, een taal die ook
wordt begrepen door mensen buiten de IT. Ik baseer mij
op mijn ervaringen met mensen uit alle onderdelen van
het bedrijfsleven en niet alleen specifiek IT. In de
communicatie maak ik graag gebruik van wijsheden en
beelden die zijn geworteld in de oosterse filosofie.
Daardoor worden mensen geraakt in hun hart, terwijl het
verstand het nog moet verwerken.

Ik geloof dat we een enorme vooruitgang kunnen boeken
als we het westerse wetenschappelijke denken in

verbinding brengen met oosterse wijsheden. Dat is ook
wat de Dalai Lama zegt in het boek dat hij daarover in
2006 heeft geschreven: ‘Het universum in een enkel
atoom’. Het is niet zo dat het oosterse filosofische
denken en westerse wetenschappelijke denken elkaar
uitsluiten. Die kunnen elkaar juist versterken. Systems
thinking, waar Paul Turner het in zijn openingsspeech
over had, is ook een meer holistische benadering. Paul
Turner zegt dat je over de grenzen van je ‘systeem’ heen
moet denken. Je moet systemen zien in hun context.

Mens  Business  Informatie  Data
Ik kom zelf uit de ITwereld. In 1979 ben ik begonnen als
leerling programmeur bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen. Uiteindelijk ben ik daar via
Cobol programmeur Hoofd organisatie en
systeemontwikkeling geworden. Vanaf 1986 ging ik mij
steeds meer interesseren in de organisatiekant: hoe je
van een bedrijfsplan tot een invulling komt die mensen
tot op de werkvloer begrijpen. Ik kom dus wel uit de IT,
maar heb altijd gekeken naar wat ITsystemen doen voor
diegenen voor wie ik ze maak. Menselijke acceptatie was
het uitgangspunt.

In 2002 kwam ik in aanraking met de DEMO methode
van Jan Dietz. De DEMO methode gaat ervan uit dat een
organisatie in de eerste plaats bestaat uit mensen die
kunnen beslissen en verantwoordelijkheid nemen. Pas
daarna ga je dat inrichten. Dietz noemt dat inrichtingsvrij.
Dat was voor mij een enorme doorbraak, omdat ik
daarmee de mens in samenwerking inzichtelijk kon
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maken en hoe deze dan vervolgens wordt ondersteund
door systemen. De volgorde is zoals ik ook in mijn
presentatie liet zien: Mens, Business, Informatie, Data. Ik
zet daarbij het vakmanschap centraal en dan bedoel ik
het vakmanschap van degene die de meest operationele
prestatie levert. Ik ga dus uit van het meest concrete
product dat een organisatie levert en bekijk van daaruit
wat er nodig is om dat te realiseren.

Presteren door Sociale Interactie
In mijn presentatie liet ik een raamwerk zien dat het
verband toont tussen vier lagen van beschouwen: van
boven naar beneden de sociologische, de
psychologische, de mentale en de technologische. In dat
raamwerk wordt de PSI theorie, Presteren door Sociale
Interactie, gepositioneerd in de bovenste 2 lagen. Ik
noem die ‘de leer’ van DEMO. In de onderste 2 lagen zit
het modelleren in DEMO. Dat zou je ‘het kunstje’ kunnen
noemen. De zingeving van een organisatie bevindt zich
in de bovenste twee lagen van het raamwerk. Je ziet
vaak dat mensen veranderingen in een organisatie willen
aanbrengen, maar dat dat niet lukt, omdat de
veranderingen niet goed zijn verankerd in de bovenste
lagen van het raamwerk.

De sociologische laag gaat er over dat een
organisatie een samenwerking moet willen aangaan
die iets positiefs voor alle betrokkenen oplevert. Als
je er als organisatie alleen maar zelf beter van wilt
worden dan gaat dat op den duur mis. Dat zag je
onlangs gebeuren bij de banken. Banken waren niet
meer bezig met het leveren van producten waar hun
klanten gelukkig van werden.

De psychologische laag gaat over de drijfveren van
de mensen binnen de organisatie. Als medewerkers
voornamelijk worden gedreven door angst,
bijvoorbeeld omdat ze geen fouten mogen maken,
dan wordt het heel moeilijk om dingen te realiseren.
Oosters filosofisch denken zoals het boeddhisme

onderscheidt positieve en negatieve drijfveren. Woede,
hebzucht en onwetendheid zijn negatieve drijfveren.
Samenwerken en creativiteit zijn positieve drijfveren. Zo
zullen medewerkers in een organisatie zich eerder
positief opstellen als er minder controlemaatregelen
(angst voor fouten maken) en meer
stimuleringsmaatregelen (meedenken over
verbeteringen) zouden zijn.

Ik ga uit van de boeddhistische principes van waarheid,
schoonheid, goedheid en liefde. Als je met veel
vakkennis iets gedaan hebt waarvan je weet dat het niet
waar is, of als je het niet hebt gedaan met de belangen
van je stakeholders voor ogen, dan kan dat nooit echt
iets waardevols opleveren.

De essentie
Als ik bij een organisatie binnenkom, bijvoorbeeld bij de
politie of de Marechaussee, dan begin ik volgens het
eerder genoemde raamwerk vast te leggen hoe de
essentie vorm heeft gekregen. Ik begin bij de mensen die
de meest operationele prestatie leveren. Bij de politie
vraag ik hen bijvoorbeeld om in hun eigen woorden te
vertellen wat ze precies doen als er een melding is van
een ongeval met letsel. Ze vertellen mij dan dat het
eerste wat zij doen is ‘ter plaatse gaan’. Dat is een
werkvloeractiviteit. Later nemen ze misschien ook een
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voertuig in beslag. ‘Voertuig in beslag nemen’ is een
andere werkvloeractiviteit. Uiteindelijk ontstaat er een
model van alle werkvloeractiviteiten. Dit model geeft
naast wat ze werkelijk doen vervolgens ook inzicht in de
praktische informatiebehoefte. Je kunt bij elke
werkvloeractiviteit vragen welke informatie je voor die
activiteit nodig hebt.

Vrijwel geen andere methode dan DEMO heeft zo`n
theoretisch model, waar de weergave van de realiteit in
praktische zin snel en in eenvoud zichtbaar kan worden
gemaakt. Maar als je verbinding met je stakeholders wilt
maken, als je echt wilt maken waar zij gelukkig van
worden, heb je zo’n essentieel model wel nodig. De
meeste methodes hebben alleen semantische modellen,
modellen die beschrijven hoe het systeem er uit moet
komen te zien.

Ik vond het erg leuk om op het DREAM event te spreken.
Ik zag veel mensen die met enthousiasme over hun vak
vertelden. Ik hoop dat ik jullie een beetje aan het denken
heb gezet, dat jullie je iets meer gaan afvragen in
hoeverre je werkelijk in verbinding bent met degenen
voor wie je een systeem ontwikkelt en of je wel altijd kijkt,
denkt en handelt uit waarheid, goedheid, schoonheid en
liefde.
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DEMO (Design and Engineering
Methodology for Organisations) is
een theoretisch gefundeerde methode
voor het (her)ontwerpen en (her)inrichten
van organisaties.

De PSItheorie (Performance in
Social Interaction) neemt
communicatie als uitgangspunt voor het
begrijpen van menselijke samenwerking,
verbindt die stevig met actie en
informatie, en biedt vervolgens een
organisatiebegrip dat bevoegdheid,
verantwoordelijkheid en competentie van
werknemers centraal stelt. Het
inrichtingsvrije model dat men met DEMO
van een organisatie maakt, levert ook, en
op een objectieve manier, het
leeuwendeel van de requirements voor te
bouwen informatiesystemen. ICT is
daarbij een inrichtingstechnologie.
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