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Voelt u zich ook wel eens

compleet overweldigd

door de complexe uitdagingen

(bv. corona) 

die steeds sneller op ons afkomen?

Vraagt u zich dan wel eens af

‘What’s in it for me/us?’

Hoe kunnen we de organisatie hier

effectiever leren mee om te gaan?

Hoe kunnen we ons niet laten verlammen

door groeiende complexiteit

maar daar juist ons voordeel mee doen?

Nijs, D. 2022

1. Complicated – complex

2. Complexity science

3. Hoe complexiteit omarmen?
KWALITEIT!
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Even voorstellen

‘Lector Imagineering’

Blend‐woord van Imagination + Engineering

STRATEGIZING UNDER COMPLEXITY

Mission‐oriented innovation – Missie‐gericht vernieuwen

Het re‐vitaliseren van een systeem

gebruik makend van de verbeelding

van alle betrokken actoren.

Radicale Vernieuwing in Z&W
Van REGELS naar RELATIES

Van GROEIEN naar BLOEIEN

PhD Business Management
Groningen, 2014.

• 1986 Breda University of Applied Sciences

• 2003 Lector Imagineering – Management by ‘CREATIVE TENSION’

• 2014 PhD ‐ RU Groningen: Designing for organizational emergence 

The times they are a changin…
Plots is infectie‐preventie van iedereen!

Vraagt hygiëne en infectiepreventie vandaag ‘smart’/experten, of ‘adaptable’/inspirerende mogelijk‐makers?   

Evolutie waardecreatie

Industriële, statische context
Focus SEQUENTIELE waardecreatie

Vernetwerkte, dynamische context
Focus SIMULTANEwaardecreatie

Toekomst voorspelbaar Toekomst creëerbaar!

Nijs, D. 2022
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“I think the next century will be the century of complexity.” 
Stephen Hawking

Sinds 2011 heeft ‘COMPLEXITY’, ‘LEADING CHANGE’  van de top‐of‐mind list van managers verdrongen

Ruimte voor de Rivier

• We blijven inzetten op dijken

maar verruimen het perspectief ‘systemisch’.

• Vastgeroeste patronen destabiliseren

en nieuwe zingeving faciliteren.

• Rijkswaterstaat

creëert zo vertrouwen in complexe tijden.

Nijs, D. 2022
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1.

Het verschil

Complicated ‐ Complex

Nijs, D. 2022

1. Complicated – complex

2. Complexity science

3. Hoe complexiteit omarmen?
KWALITEIT!

Nijs, D. 2022

7

8



20‐10‐2022

5

2 types van 
aanpakken

• Centrale sturing ‐ FIXING

vs    

• Zelf‐ordening ‐ SHAPING

Nijs, D. 2022

• Centraal aansturen

vs    

• Context creëren voor decentrale inter‐ACTIE

FRONT‐LINE OWNERSHIP APPROACH                               

Cultuur als infrastructuur voor professionele autonomie

Complexe uitdagingen, kan je niet centraal oplossen. 

Simpele regels kunnen echter zelf‐ordening faciliteren. 

Dat is de grote opportuniteit van complexiteit.

Levende systemen kennen fenomeen van ‘EMERGENTIE’

• A at equal distance from B & G

• B at equal distance from A & H

• C at equal distance from D & I 

• …

Een hele complexe puzzel Eén of enkele simpele regels

Nijs, D. 2022

Obolenski, N. 
on Youtube
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Technisch moeilijk of sociaal complex?

Hoe stel je een machine af?

Hoe regel je een vergunning?

Hoe zorg je ervoor dat de organisatie mee‐evolueert met de strenger wordende regelgeving?

Hoe breng je het niveau digitale/online hulpverlening naar een hoger niveau?

COMPLICATED
variabiliteit verminderen

• kwaliteit als comformiteit & 
betrouwbaarheid

COMPLEX
variabiliteit vergroten

• kwaliteit als innovatie & 
voldoen aan unieke behoeften

Veiligheid en kwaliteit – 2 perspectieven

Beide zijn belangrijk. 
Effectiviteit afhankelijk van context. 

Complexe uitdagingen nemen sterk in aantal toe.
Beide vragen een verschillende aanpak.
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Even overleggen met je buur

(2 keer 3 minuten)

-------------------------

• Waarom je met veel passie werkt op 
het vlak van infectie-preventie

• Wat is een COMPLEXE uitdaging op 
jouw bordje?

• Welke aanpak(ken) heb je al uitgetest?

• Wat werkt wel?  Wat werkt niet?

Een groot mysterie

Hoe kunnen we als mensheid zo goed

zijn in technisch moeilijke uitdagingen

en zo slecht in sociaal complexe?

We hebben nog een veel te beperkt

begrip van wat ‘systemische’ complexe

aanpakken zijn. (lesje ‘corona’)

EMERGENTIE
‘RIJKE’ interactiviteit

Nijs, D. 2022
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“Op een bepaald moment kan je de 
problemen niet meer oplossen met de 
mechanische logica waarmee die 
problemen zijn ontstaan.” Einstein

“We zijn nog maar in ‘the barbarian times 
of our thinking’.”
Edgar Morin

Pas als het urgent is zijn we in staat zo 
iets drastisch te doen, als te veranderen
van wereldbeeld.

We kunnen het wel lang negeren … 
maar complexe uitdagingen blijven je 
achtervolgen. 

Nijs, D. 2022

- Berlijn

2.

Een complementair

wetenschappelijk kader!

Nijs, D. 2022

1. Complicated – complex

2. Complexity science

3. Hoe complexiteit omarmen?
KWALITEIT!
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Evoluerende paradigma’s/wereldbeelden

Organischemind‐set
Levende systemen

hebben een
zelf‐herstellend vermogen

Calculeren van
non‐lineaire verbanden
in levende systemen
‘Complexity Science’

Mechanischemind‐set
Huidige weeldbeeld

waarmee we nu vastlopen
‐ toenemende complexiteit

1687 ‘The Principia’
Mathematical Principles 
of Natural Philosophy

A science of quantities – A science of qualities/INTERACTIES! nieuw licht op organisatie innovatie

GROEIEN ALS integrerend VERNIEUWEN
De OPPORTUNITEIT van complexiteit!

2022

Nijs, D. 2022

Regenerative era
beyond sustainability

• Regeneratieve geneeskunde

bv. stamcellen

• Regeneratieve landbouw

bv. ‘Soilmates’ (B)

• Regeneratief toerisme

bv. Flourishing Flanders

en Travel to Tomorrow

en The Regeneration Collection

Gebruik maken van het zelf‐herstellend vermogen van levende systemen

Nijs, D. 2022
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Emergentie

• Door rijke interactiviteit, kunnen nieuwe
structuren, praktijken en processen ontstaan.

• ‘Emergentie’ vormt de basis van alle duurzame
vernieuwing.

• Het is een samenspel van top‐down 
beïnvloeden en bottom‐up interpreteren.

Groeien door vernieuwen,
Van groeien naar bloeien:  
Imagineer: 

Architect van emergente processen!2005

Nijs, D. 2022

The Great Mindshift
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Patiënten‐veiligheid als moeilijke of complexe uitdaging

Regels centraal!

Vraag mensen de regels te volgen

Bij niet naleving, …

Standaardiseer, beperk de variabiliteit

Verwijder de ‘rotte appels’

Creëer een veiligheidscultuur

Relaties centraal! 

Focus op verrijkende interacties 

Focus op mensen, niet alleen als makers van fouten 
of als slecht functionerende machines

Betrek het hele systeem 
(patiënten, families, adm. personeel)

Kijk naar patronen en focus op simpele systeem‐regels

Creëer een lerende organisatie/lerend systeem

Complementaire culturen

• Traditionele cultuur

• Evidence-based 

(scientific proof)

• Info & data     vertrouwen

• Leiders in the lead

• Top-down leiderschap

• Emergente cultuur

• Practice-based 
(social proof)

• Relaties worden vertrouwd

• Leiders maken mogelijk

• Vernieuwend Leiderschap

FRONT-LINE OWNERSHIP APPROACH
Cultuur van professionele autonomie

zodat bestaande patronen knn. doorbroken w. …

21

22



20‐10‐2022

12

Emergentie

• Is GEEN hype!!!!

• Een fundamenteel
ander
wetenschappelijk
denkkader
dat ‘anders’ laat
denken EN doen:

• integrerend, 
contextueel
en
relationeel-
interactief

Systems Thinking

• System Thinkers 
bestuderen
dingen in hun
onderlinge
samenhang
(bigger picture). 

• Ze kijken naar de 
onder-liggende
mechanismen, 
dynamieken, 
principes die het 
geheel vitaal
maken alvorens
te interveniëren.

Complexity 
science

•Interconnectiviteit
leidt tot extreme 
gevoeligheid van het 
fenomeen van 
‘emergence’:

•De organische (niet 
centraal gestuurde) 
generatie en 
verspreiding van niet-
lineaire fenomenen                                 
die systemisch 
ontwrichtend en/of 
transformerend zijn.                                                                                                 

•Dat is de kern van 
complexiteit.

Wat brengt complexity science aan nieuws?

3.

Het gaat niet als vanzelf, 

maar het draait wel om 

zelf‐ordening!

.

Nijs, D. 2022

1. Complicated – complex

2. Complexity science

3. Hoe omarmen – KWALITEIT!
‘FRONTLINE OWNERSHIP’ AANPAK

Cultuur van ‘verpleegkundig leiderschap’
‘Professionele autonomie’
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Management by CREATIVE TENSION

Nijs, D. 2022

3C’s van de FLO-aanpak .
CONTEXT Creative Tension  .

COMPETENTIES .
CULTUUR .

‘Zie Mij’ bij
Surplus 
Radicale vernieuwing in Z & W

Een inspirerend narratief dat
‐ vastgeroeste patronen destabiliseert
‐ nieuwe zingeving faciliteert
in ALLE interacties.

Maak het betekenisvol en leuk.
Zowel qua inhoud als process!

ZELF‐ORDENING!
Nijs, D. 2022
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1. CONTEXT
Het aspirationeel reframen van de identiteit/ 
uitdaging zodat die tot de verbeelding spreekt
van alle actoren in het eco‐systeem.

Mngt. by CREATIVE TENSION
• creëert de ruimte voor een emergent 

proces van zelf‐ordening.

• destabiliseert vastgeroeste patronen
en faciliteert nieuwe zingeving.

• Relationele taal in plaats van rationale 
taal! Taal die beweegt! en de 
toehoorder inspireert tot inter‐actie!

• ontsluit het ondernemerschap van de 
frontlinie in interactie, ook met de 
buitenwereld!

‘Conscious shock’

Probleem‐oplossend
Directe handelingslogica

MANAGEMENT BY OBJECTIVES

Potentieel‐ontwikkelend
Front‐Line Ownership AANPAK
LEADING BY CREATIVE TENSION

MECHANISCHE LOGICA

RE‐GENERATIEVE LOGICA

Architectuur van Emergentie

Inspirerend Narratief als Meta‐Design

Probleem‐oplossend Potentieel‐ontwikkelend

2. COMPETENTIES
Vernieuwings‐talenten ontwikkelen
in functie van verrijkende interacties!

WAARDEREND ONDERZOEKEN
Herinner je de ‘inspirerende kennismaking!

SYSTEMISCH DENKEN EN DOEN

EXPERIMENTEER, REFLECTEER EN LEER!

Nijs, D. 2022
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Relationele interventies voor de 
emergent, lerende organisatie

GEBRUIK VAN LIBERATING STRUCTURES:                          
eenvoudige bevrijdende structuren die zinvolle
betrokkenheid en engagement stimuleren bij iedereen.

Improv
zelf ontdekken (positive deviance of AI) 
is vaak effectiever dan ‘bevel’
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Probleem‐oplossend

Directe handelingslogica

Potentieel‐ontwikkelend

Front‐Line Ownership Aanpak

Architect van emergente processen

1. CONTEXT
2. COMPETENTIES
3. CULTUUR

Essentie, betekenis, doorvertalen
in alle business‐processen
(werk niet met KPI’s, evalueer het leren)

Zet de spotlight telkens weer op de 
betekenisvolle vernieuwingen
waarvan je er graag nog meer wil zien.

Maak er een prettig lerend eco‐systeem van. 
(ook je klanten (vergeet dat woord!)),
Een never‐ending story!

Nijs, D. 2022

Dank voor je 
aandacht!

• Diane.Nijs@live.be

• Nijs.D@BUas.nl
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