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 Een visie werkelijkheid 
 laten worden door een 
 projectmatige aanpak 

Vandaag de dag is er een overvloed aan 

mogelijkheden om een nieuwe en betere 

wereld te creëren. Hoewel kennis en 

technologie voldoende voorradig is, schort 

het in complexe vraagstukken vaak aan 

innovatieve samenwerkingsverbanden. The 

Consortium biedt een unieke kans om de 

visie voor jouw organisatie werkelijkheid te 

laten worden, door een aanpak van earning 

while learning.  

Van klassiek denken naar nieuw denken
In een wereld waar de stroom van informatie die op ons 

afkomt, groter is dan ooit en waar vraagstukken elkaar in 

complexiteit overtreffen, lijkt een dwingend tempo van 

economische groei de enige mogelijkheid om je als orga-

nisatie te onderscheiden en te overtreffen. Waar het in het 

heden niet lukt, zoeken we naar oorzaken uit het verleden. 

Waar is het misgegaan en hoe kunnen we dat verbeteren? 

De visie voor een organisatie verwordt dan een quick fix 

voor onze problemen uit het verleden. Buzz-woorden als 

lean, agile, wendbaarheid, eigenaarschap en veerkracht 

lijken een aanpak te bieden om die visie te verwezenlijken. 

Vanuit het paradigma dat complexiteit beheersbaar wordt 

door haar op te delen in sub-problemen, huren we speci-

alistische kennis in waarmee we denken we korte metten 

te maken met onze bottlenecks. Deze klassieke wijze van 

redeneren en handelen ontneemt ons het overzicht. We 

verliezen de verbinding met waar het ons echt om te doen 

is: ons verlangen voor de toekomst. Dat vraagt om een 

radicale shift in ons denken waarbij we uitgaan van het 

principe dat onze verlangens, dromen en ambities, uiting 

geven aan ons dagelijks handelen. 

Een visie die richting en energie geeft
Wie bezig is om een visie te formuleren, is bezig om 

betekenis toe te kennen. Dat raakt aan een wezenlijke 

laag van mensen in een organisatie. Zo’n visie geeft 

richting en energie en bepaalt onze keuzes en priori-

teiten in het heden. In plaats van te kijken wat er in het 

verleden mis ging, kijken we naar waar de gedroomde 

toekomst zich al manifesteerde in het verleden. Zo 

ontstaat hoop en doen zich mogelijkheden voor de 

toekomst voor. De menselijke kracht wordt ermee 

gemobiliseerd: de kiemen voor onze gedroomde 

toekomst zijn immers al aanwezig. 

A learning journey
Betekenisgeving vindt plaats in verbinding met 

anderen. The Consortium is een learning journey 

voor veel betrokkenen. High performers gaan aan 

de slag met een strategisch organisatievraagstuk en 

bekwamen zich hiermee in het meesterschap van 

wat organiseren betekent in de toekomst. CEO’s en 

opdrachtgevers zijn betrokken als initiërende en moti-

verende partijen en leren van elkaar en ieders organi-

satie in de momenten dat zij elkaar treffen.

A creative man is motivated by 

the desire to achieve, not by the 

desire to beat others. 

Von Neumann
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 Hoe wij in The Consortium  
 energie én verbinding 
 genereren 

Ontwikkeling ontstaat vanuit een 
verlangen
Wanneer je een organisatie voedt met angst, krijg 

je een angstige organisatie. Mensen uitnodigen op 

een verlangen geeft ruimte aan dromen en hoop. 

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd 

worden. Hen uitnodigen op een verlangen is dus een 

manier om de verandering van binnenuit gestalte te 

geven. 

De essentie zit aan de oppervlakte
Deze uitspraak lijkt tegenstrijdig. Moeten we niet 

juist diep graven om tot de essentie te komen? Wat 

ons betreft zit de essentie in hoe je handelt in relatie 

met anderen. Dat handelen is zichtbaar en dus aan 

de oppervlakte. Het Afrikaanse principe Ubuntu wat 

je zou kunnen vertalen met “ik ben, omdat jij bent” 

is hier nauw mee verbonden. We zijn wie we zijn, 

door onze relaties met anderen. Daarmee manifes-

teert de essentie zich aan de oppervlakte. In een 

gesprek of een handeling, in de relatie die we met 

anderen hebben. . 

Je verandert het heden door de 
toekomst te veranderen
Wanneer we denken aan het veranderen van de 

toekomst, lijkt het vaak een logische stap om naar 

het verleden te kijken. Welke problemen deden zich 

voor en hoe voorkomen we om weer in die valkuilen 

te trappen, hoe lossen we problemen die er zijn op? 

In plaats van het verleden uit te spitten, geloven wij 

dat werken aan een gedeelde visie van de toekomst, 

de manier is om het heden te veranderen. 

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten om energie en 

verbinding te genereren:

• Je verandert het heden door de toekomst te veranderen;

• De essentie zit aan de oppervlakte;

• Ontwikkeling ontstaat vanuit een verlangen;

• Alle leden van de organisatie dragen een beeld van de 

gedroomde organisatie in zich, daarom vallen denken, 

beslissen en doen samen. 

Denken, beslissen en doen vallen 
samen 
In traditionele organisaties is er vaak een verdeling 

tussen de mensen die plannen maken (denken), 

mensen die de beslissingen nemen en vervolgens 

mensen die deze plannen moeten uitvoeren (doen). 

Denken, beslissen, doen zien we echter terug op elk 

hiërarchisch niveau in de organisatie. Het waarom, 

de visie en de waarden, gelden daarmee voor 

iedereen in de organisatie en worden door iedereen 

op zijn of haar eigen verantwoordelijkheidsniveau 

ingevuld. Bovendien wordt op die manier ook 

recht gedaan alle stemmen binnen een organisatie. 

Immers, alle leden van de organisatie dragen een 

beeld van de gedroomde organisatie in zich en 

dat bevindt zich dus niet bij een paar managers of 

beleidsmakers.  
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 The Consortium 
 in een notendop 

The Consortium bestaat uit een vijftal 

CEO’s die een nieuwe beweging van 

leren en organiseren in Nederland 

teweegbrengen. Dat doen zij door 

elk zowel een organisatievraagstuk 

in te brengen als 5 high-performers 

uit de eigen organisatie een Learning 

Journey aan te bieden van 48 weken. 

Tijdens de Learning Journey gaan deze high 

performers aan de slag met een van de organi-

satievraagstukken en bekwamen zich hiermee in 

het meesterschap van wat organiseren betekent 

in de toekomst. Zij worden hierin begeleid en 

geïnspireerd door zowel een interne (sponsor) als 

een externe coach. Aanvullend zijn er lezingen, 

intercollegiaal overleg tussen groepen en persoon-

lijke leiderschapscoaching. De Learning Journey 

leggen we vast door middel van organisatiejourna-

listieke producten. Dit is een manier om verhalen 

vast te houden en eruit te delen. De vijf CEO’s 

en de vijf opdrachtgevers, komen gedurende het 

jaar driemaal bijeen tijdens een diner pensant 

waarin ruimte is voor uitwisseling, inspiratie en het 

aangaan van nieuwe verbindingen. 

Waarom introduceren wij The Consor-
tium?
• In onze maatschappij zien we dat vraagstukken zich 

steeds meer afspelen op interorganisationeel niveau. 

Denk bijvoorbeeld aan de maatschappelijke onrust in 

een stad als Brussel of de situatie rondom Schiphol 

bij Amsterdam. Dat vraagt om oplossingen die de 

context van één organisatie overstijgen.

• Oplossingen voor deze complexe organisatie over-

stijgende vraagstukken (maar ook complexe vraag-

stukken in organisaties) komen tot stand door mensen 

aan elkaar te verbinden. Echte verbinding leidt tot 

betekenisgeving en kennisontwikkeling, waardoor 

innovatieve oplossingen ontstaan. Deze benadering 

treedt buiten de grenzen van het klassieke veranderen 

(oftewel de natuurwetenschappelijke benadering van 

de logica, waarin het draait om oorzaak-gevolg rede-

neringen).

• Een uniek vraagstuk vraagt om een unieke oplossing. 

En daarmee ook een unieke benadering. Dat vraagt 

om de ontwikkeling van specifieke theorieën. Een 

goede theorie helpt om een betere wereld te creëren 

(transformatief), in plaats van de wereld te beschrijven 

(descriptief) of iets voor te schrijven (prescriptief). 
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Wat betekent The Consortium voor jou als CEO?
• Ontwikkeling van 5 high-performers uit jouw bedrijf krijgen een unieke kans 

om deel te nemen aan de Learning Journey. Door unieke bijeenkomsten, 

coaching en een praktijkcase bekwamen zij zich in het meesterschap van het 

organiseren van de toekomst. Dat stoomt hen klaar om nieuwe vraagstukken 

binnen de organisatie zelfstandig op te kunnen pakken. 

• 5 high-performers uit verschillende organisaties gaan samen aan de slag met 

jouw organisatievraagstuk. Door hun verschillende achtergronden kunnen 

zij als friskijkers een andere blik werpen op een vraagstuk en besparen je 

daarmee €200.000 aan consultancy kosten.

• In elke organisatie zijn de sponsors het aanspreekpunt voor de high perfor-

mers. Zij waken over het strategisch niveau en de aansluiting van het project 

met de visie van de organisatie.

• 3 diners pensant met collega CEO’s, met inspiratie en verbinding.

Uit wie bestaat The Consortium?

CEO’s Opdrachtgevers High Performers

Een ronde tafel van CEO’s, die 

commitment geven aan ontwikkeling 

binnen hun eigen organisatie en met 

andere organisaties, door:

• Met elkaar kennis uit te wisselen 

en te ontwikkelen.

• Een complex organisatievraag-

stuk (of organisatie overstij-

gend) inbrengen (en de daarbij 

horende opdrachtgevers), waar 

5 high performers zich een jaar 

lang in kunnen vastbijten.

• 5 high performers aanleveren, 

die (parttime) aan een opdracht 

gaan werken in een andere 

organisatie.

• Ruimte te maken voor één ideële 

organisatie, die naar vermogen 

een financiële bijdrage levert.

5 Opdrachtgevers brengen een 

complex organisatievraagstuk in, dat 

zij anders extern zouden uitbesteden. 

• In plaats van 5 consultants uit 

een organisatie, krijgen ze 5 

consultants uit 5 andere organi-

saties.

• Aan de slag met consultants 

(high performers), die werken 

vanuit het commitment om 

zichzelf te ontwikkelen, in plaats 

van uren te willen schrijven.

25 high performers (5 uit elke orga-

nisatie) werken in gemengde teams, 

ontvangen een jaar lang training en 

coaching on the job, met als doel om 

al doende te leren over het werken 

aan complexe vraagstukken. Door de 

blik naar buiten, ontwikkelen ze een 

scherpere blik naar binnen.

• Door concreet aan de slag te 

gaan - leren door doen - ontwik-

kelen zij vakmanschap van orga-

niseren en veranderen.

• Door in een organisatie aan 

de slag te gaan ontdekken 

zij (opnieuw) de uniciteit én 

aantrekkelijkheid van hun eigen 

organisatie. (Je leert je eigen 

cultuur pas echt kennen, als 

je een tijdje in het buitenland 

bent.)

Earning while learning
De Learning Journey beoogt een dubbel resultaat. 

Enerzijds krijgen high performers de kans om een 

strategisch project vorm te geven en succesvol tot 

werkelijkheid te laten komen (earning). Daarnaast 

groeien zij, middels reflectie en feedback, in het 

meesterschap van veranderen en organiseren 

(learning). 

Deze dubbele verantwoordelijkheid van earning 

while learning, loopt als een elkaar versterkend 

proces door de journey. Daardoor zijn er twee geld-

stromen te onderscheiden: één voor persoonlijke 

ontwikkeling en één voor organisatieverandering. 

Willen Kennen

Durven

Meesterschap
in organiseren

Verleden Heden Toekomst

Waarderen

Verbeelden

Design

Vertalen naar
werkelijkheid

+
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Hoe ziet The Journey voor een deelnemer er uit?
De rode draad van de Learning Journey is het werken aan een vraagstuk in een 

andere organisatie dan waar de deelnemer zelf werkzaam is. Deze vraagstukken 

worden geïnitieerd door de CEO’s. De opdrachtgevers zijn daarvoor aanspreek-

punt.

Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor persoonlijk contact met elkaar. 

Tevens ontwikkelen we met elkaar nieuwe perspectieven om, aan de hand van 

de eerder omschreven principes, aan de vraagstukken te werken. We putten 

uit een netwerk van externe gasten, die allemaal zelf ervaring hebben met het 

werken aan complexe vraagstukken. Met de CEO’s, de opdrachtgevers en de 

deelnemers stellen we het uiteindelijke programma samen.

Deelnemers ontmoeten elkaar tijdens de kick-off van de Learning Journey. 

Deze kick-off vindt plaats in het Belgische Hubermont, waar we door onze blik 

naar buiten te richten, onze blik naar binnen vormgeven. Tijdens de kick-off 

verkennen we de organisatievraagstukken en vormen deelnemers groepen om 

gedurende de journey mee aan de slag te gaan. Tijdens de periode waarin zij 

met het vraagstuk aan de slag gaan, is er intensieve ondersteuning in de vorm 

van inspiratiesessies, groeps- en individuele coaching.

Hieronder is de flow van The Journey (ongeveer 48 weken) uiteengezet: 

Als deelnemer krijg je te maken met de volgende begeleiding:

• De programma directeur onderhoud de contacten met 

diverse stakeholders en draagt zorg voor de filosofie en 

design

• De programma manager is verantwoordelijk voor 

het end-to-end design en de begeleiding tijdens het 

programma. 

• De programma coördinator is verantwoordelijk voor de 

logistiek, de materialen, uitnodigingen, evaluatie en derge-

lijke. 

• De verschillende begeleiders zijn verantwoordelijk voor de 

modules van het programma

• De veranderexperts begeleiden de projectteams bij het 

werken aan de vragstukken.

• We hebben consultants en academic faculty met expertise 

op projectinhoud op de achtergrond om mee te denken en 

input te geven waar nodig.

• De individuele coaches begeleiden de deelnemers bij hun 

persoonlijke ontwikkeling.

1. Kick-off
• Kennismaking deelnemers
• Contractering op principes en 

wijze van werken
• Verkenning opdrachten
• Keuze opdrachten en groeps-

samenstelling
• Buitenactiviteiten

2. Experience
Eerste ervaringen 
met werken aan de 
vraagstukken

3. Connect
Netwerken bouwen 
en interactie finetunen 
in het Development 
Center

4. View
Strategie ontwikkeling 
door middel van 
scenario’s

5. Tell
• Vertel je verhaal
• Verbind op hart en ziel
• We delen de resultaten van 

het werken aan de opdrach-
ten met CEO’s en opdracht-
gevers

   5 complexe vraagstukken van 5 opdrachtgevers zijn opgelost door grensoverschrijdende verbindingen  25 high performers hebben zich ont-wikkeld in het verbindend oplossen van complexe vraagstukken
  5 CEO’s hebben kennis opgedaan over het oplossen van complexe vraagstuk-ken en hebben gebouwd aan sociaal kapitaal met andere organisaties

Diner Pensant
• Kennismaking CEO’s
• Contractering op principes 

en wijze van werken
• Verkenning opdrachten

Tijdens de bijeenkomsten 
reserveren we veel tijd om te werken aan 

de opdrachten, met elkaar uit te wisselen en 
te overleggen. Onder andere door begeleide 

intervisie. Het programma is dus niet 
gebouwd om de sprekers heen. Leerlijn Social Impact

Individuele Coaching

Start
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 Meet & greet 

Pieterjan van Wijngaarden MA

Veel van het werk dat ik doet speelt zich af in grote organisaties, in 

trajecten waarbij veel mensen zijn betrokken. Ik vind dat aantrekkelijk: 

werken met grote groepen zorgt altijd voor veel dynamiek. Bij groot-

schalig denk je al gauw aan massaal: een plan ‘uitrollen’ en iedereen 

tegelijk dezelfde kant op. Maar zo werkt dat niet. Organisatieontwik-

keling ontstaat in persoonlijke gesprekken, het gesprek tussen jou 

en mij. Ik vind het lastig om in een groep te werken als ik de mensen 

niet persoonlijk ken. Daarom begin ik meestal met een individuele 

intake of duo-kennismaking. Dat is voor mij een soort contractering. 

In de terugkoppeling van die gesprekken naar de groep geef ik weer 

wat ik heb waargenomen, maak ik patronen zichtbaar. Zo start een 

gezamenlijk proces.

Prof. Dr. Herman Wittockx

De tweede Copernicaanse revolutie wijzigt het criteria van ‘goed’ 

organiseren drastisch. Van zekerheid onder de vorm van controle en 

fragmentatie gaan we naar zinvolheid door sturing en transparantie 

van grenzen. Deze vorm van organiseren vereist het overstijgen van 

het probleem-oplossend denken. Het nieuwe denken betekent het 

aanvaarden van de omgekeerde causaliteit: de toekomst (visie) is 

causale factor voor keuzes en prioriteiten in het heden. Hiermee 

wordt na 500 jaar rechtgedaan aan de integratie van drie kenwijzen: 

het ware, het goede en het schone. Of organiseren met hoofd, hart 

en ziel. 

Remko van Oijen MSc

In mijn rol als adviseur en coach (en trouwens: ook daarbuiten) fasci-

neert het mij altijd weer wat er ontstaat en verloren gaat in de interactie 

tussen mensen. In de kern is dat waar mijn werk over gaat: meer laten 

ontstaan, minder verloren laten gaan. Je niet laten leiden door conven-

ties en algemene afspraken, maar in teams en organisaties echt contact 

maken op waar iemand voor staat en waar diegene toe in staat is.

Annemarie Bleeker MSc

Mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven helpt me om me goed te 

kunnen verplaatsen in wat er in organisaties leeft. Ik heb intern gewerkt 

als verandermanager bij grote multinationals en specialiseerde me 

in leiderschap in veranderingstrajecten en teamontwikkeling. Als de 

druk opliep ontstond steeds hetzelfde patroon: er kwam er een grote 

behoefte aan snelle oplossingen en aan controle. Structuren, modellen 

en leiderschapskaders circuleerden in overvloed. Sommige waren goed 

en behulpzaam maar het merendeel was zo algemeen en abstract dat 

elke betekenis verloren ging.

Marijke Boessenkool MA

Vanuit mijn studie sociale geografie ben ik geïnteresseerd in omge-

vingen van tegenstellingen: arm en rijk, ruraal en urbaan, westers en 

niet-westers. Aangekomen in een andere omgeving vallen vaak als 

eerste de verschillen op. Een andere taal, andere geuren en kleuren, 

andere manieren van leven. Verschillen vormen een mooi vertrekpunt 

voor reflectie. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Wat vind ik 

belangrijk en hoe geef ik daar vorm aan? Maar ook het zoeken naar 

common ground helpt: waarin herken ik mezelf in de ander? Het doet 

me denken aan de songtekst van een lied dat ik ken van vroeger: 

“We are not that different from each other. We just want somebody to 

discover who we really are when we drop our guard.”
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 Partners van The Consortium 

FCE
De Foundation for Corporate Education 
(FCE) / Stichting Opleidingskunde is zo’n 
25 jaar geleden opgericht door Joseph 
Kessels en Cora Smit met twee doelen:
• Professionalisering van vakgenoten op 

het gebied van opleiden en leren in 
arbeidsorganisaties en onderwijs

• Ontwikkelen van het vak door te 
investeren in kennisuitwisseling in 
onderzoek

Ons vak is in die jaren enorm veranderd. 
En de groep mensen die werkt aan 
leer- en verandervraagstukken is breder 
geworden. Maar die twee doelen blijven 
overeind voor ons als FCE.

Organisational Behaviour Development
Organisational Behaviour Development 
is het bedrijf van Herman Wittockx. Boek 
Dr. Herman Wittockx om aan de hand van 
Appreciative Inquiry die veranderingen 
door te voeren in uw organisatie die 
relevant zijn en gedragen worden door al 
uw medewekers.

Kessels & Smit, The Learning Company
Kessels & Smit, The Learning Company, 
is een hecht netwerk van 45 professionals 
met een passie voor leren, ontwikkelen 
en veranderen. Vanuit onze werkplekken 
in Nederland, België, Zuid-Afrika, India 
en Duitsland werken we aan individuele, 
organisatie- en maatschappelijke vraag-
stukken. We streven naar oplossingen die 
bijdragen aan individuele groei, duurzame 
organisatieontwikkeling, kennisproductivi-
teit, vernieuwing en verandering.

The Consortium is een samenwerking tussen Organisational Behaviour 

Development, Kessels & Smit, The Learning Company en de FCE. 

De samenwerking ontstond in St. Maxime in juli 2018.


