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HRM/Lerende organisatie

Collectieve ambitie en persoonlijk
meesterschap* (empowerment en co-creatie)

Het doel van deze kwaliteitskaart is u een beeld te geven van wat de begrippen collectieve ambitie, empowerment en co-creatie inhouden, hoe zij
onderling samenhangen en hoe zij een bijdrage leveren aan een professionele cultuur in de school. Veel leidinggevenden zijn ongetwijfeld bekend met
deze begrippen, maar ze concreet handen en voeten geven binnen de school is een ander verhaal. Daarom geven wij hieronder concrete voorbeelden
van interventies die leiden tot een collectieve ambitie en persoonlijk leiderschap.

Wat verstaan we onder collectieve ambtie, empowerment en co-creatie?
Een collectieve ambitie is een gezamenlijk geformuleerd ideaal of hoger doel van een organisatie. Dit drukt uit waar je als organisatie voor staat en voor gaat en
hoe je je onderscheidt van andere organisaties. De collectieve ambitie biedt een aantrekkelijk ideaal om naar te streven en geeft uiting aan de gezamenlijke visie
en gedeelde waarden van een organisatie. Het maakt duidelijk wat de kern is, zorgt voor emotionele betrokkenheid en tilt aspiraties op een hoger plan. Essentieel
is dat iedereen bij de formulering wordt betrokken en dat medewerkers overeenstemming voelen tussen hun persoonlijke doelen en de doelen van de
organisatie.
Empowerment (to empower: give strength and confidence to). Om medewerkers te empoweren wordt informatie op alle niveaus gedeeld en worden beslissingen
gedelegeerd aan degenen die het meest competent zijn. Dit zet mensen in hun kracht, versterkt hun zelfbewustzijn en maakt dat ze het heft in handen nemen.
Een empowerde werknemer ervaart zijn werk als betekenisvol en in lijn met zijn waarden en idealen. Hij neemt zijn professionele verantwoordelijkheid en is ervan
overtuigd dat hij met zijn werk een belangrijke bijdrage levert.
Co-creatie empowert medewerkers. Door co-creatie worden alle medewerkers betrokken bij het creëren van oplossingen die hun werk raken. In een
verandertraject wil dat zeggen dat alle betrokkenen invloed hebben op het ontwerp, op het proces en op het resultaat. Co-creatie staat lijnrecht tegenover de
implementatiestrategie, waarbij een kleine groep (denkers) een verandering bedenkt voor een grote groep uitvoerenden (doeners) en die implementeert volgens
een stappenplan. Implementatie wordt vergeleken met een geheel verzorgde reis; co-creatie met een avontuurlijke puzzeltocht waarvan de bestemming vooraf
niet precies bekend is.
*

Persoonlijk meesterschap: als elk individu in de organisatie zich persoonlijk meester voelt, zich erkend voelt, invloed heeft en het gevoel heeft erbij te horen (Peter Senge)
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Waarom collectieve ambitie,
empowerment en co-creatie?

Wat willen we bereiken?

Hoe collectiever de ambitie, hoe meer gedeelde waarden, hoe groter de
motivatie, hoe hoger het energieniveau! – vrij naar Mathieu Weggeman.

De drie genoemde begrippen vertonen een duidelijke samenhang en
versterken elkaar. Een collectieve ambitie geeft richting aan het beleid en
definieert de ruimte van de leraar; empowerment en co-creatie zorgen voor
professionele kracht, voor betrokkenheid en voor invloed op beleid en ruimte
voor de individuele leraar.

• Waarom doen we dit ook alweer?
Het ideaal is een school waar iedere medewerker antwoord kan geven op
de vraag ‘Waarom doen we dit ook alweer?’ en ‘Waarom doen we het zo?’.
Een werknemer kan aangeven waar de school voor staat en waarom hij
trots is op de school. Werken in een school wordt betekenisvoller als het
‘waarom’ (de collectieve ambitie) wordt gedeeld en als er een glashelder
verband is tussen het ‘waarom’, het ‘wat’ en het ‘hoe’.

Omdat collectieve ambitie, empowerment en co-creatie naadloos aansluiten
bij de psychologische basisbehoeften van mensen werken ze zo goed in een
organisatie. Door aan te sluiten bij deze basisbehoeften wordt het gevoel van
welzijn bevorderd, waardoor mensen zich meer verbonden voelen en hun
energieniveau stijgt.

• Een duidelijke richting
In een ideale situatie is de collectieve ambitie vertaald in concreet gedrag,
doelen en resultaten. Het geeft richting aan het beleid van de school en
aan het gewenste gedrag van de leraar. De collectieve ambitie definieert en
begrenst de pedagogische en didactische ruimte. Alle beslissingen in de
school worden getoetst aan de collectieve ambitie; zo fungeert het als
ankerpunt in de waan van de dag en geeft het houvast en binding.

Zo sluit collectieve ambitie aan bij de behoefte aan relatie: ‘Ik hoor erbij’. Dat
hangt samen met een gevoel van verbondenheid en vertrouwen. Mensen
voelen zich graag verbonden met een groter geheel, zeker als dat een hoger
doel kent dat boven het eigenbelang uitstijgt (zingeving). De meeste mensen
worden daar warm van, zeker als ze hun eigen persoonlijke doelen herkennen
en kunnen inpassen in de hogere organisatiedoelen. Organisaties met
gedeelde waarden en herkenbare, hogere doelen hebben een grote
aantrekkingskracht: mensen willen daar bij horen!

• Meer eigenaarschap
Medewerkers zijn meer eigenaar van een besluit als ze vanaf het begin
betrokken zijn geweest bij het denkproces. Ze hebben het probleem samen
kunnen ‘duiden’ en ze hebben kunnen meepraten over het ontwerp, het
proces en het resultaat. Het besluit wordt daardoor betekenisvoller voor
hen. Medewerkers zullen meer begrip hebben, ook als er een ander besluit
wordt genomen: ze hebben zelf de diversiteit aan meningen gehoord.

Empowerment sluit aan bij de behoefte aan autonomie: ‘Ik ben iemand’. En
daar hoort ruimte, respect en vertrouwen bij. Het getuigt van vertrouwen als
mensen meer speel- en regelruimte krijgen. Dat zet mensen in hun kracht. Er
blijkt vertrouwen in hun kunnen en dat stimuleert het nemen van eigen
verantwoordelijkheid (hetzelfde zie je bij leerlingen). Onderzoek laat
herhaaldelijk zien dat mensen die autonomer kunnen beslissen en meer
controle over hun werkzaamheden krijgen, effectiever zijn in organisaties.

• Betrokken individuen en betrokken teams
Niet alleen individuen maar ook teams zullen floreren bij een duidelijke
richting, meer ruimte en co-creatie. Naarmate ze zich meer persoonlijk
betrokken voelen bij de mensen in hun team en bij de hogere doelen die zij
nastreven zal de verbondenheid en de energie in het team toenemen. Het
is niet ieder voor zich, maar er is een gezamenlijk ideaal.

Co-creatie sluit aan bij het gevoel van competent zijn: ‘Ik kan iets en ik wil
daarin erkend worden’. Daarom is het van groot belang mensen in een vroeg
stadium te betrekken bij voorgenomen veranderingen die direct hun werk
raken. Mensen ervaren dan dat zij invloed hebben op de besluitvorming en
voelen zich meer eigenaar van het besluit. Co-creatie vereist teamwork en
teamwork inspireert en geeft veiligheid en zekerheid.

• Aantrekkelijk voor generatie Y
Ook voor jonge leraren wil de school een betekenisvolle werkplek zijn. De
generatie Y lijkt zowel veel behoefte te hebben aan teamwork (samen
dingen doen), als aan individuele ruimte om zichzelf te ontwikkelen, aan
een vertrouwensrelatie, en aan inspraak. Een collectieve ambitie,
empowerment en co-creatie lijken goed aan te sluiten bij deze behoeften.

In een organisatie waar mensen samenwerken, schiet een rationele
benadering alleen tekort. Als op alle niveaus rekening wordt gehouden met de
diepste behoeften van mensen, worden er andere gesprekken gevoerd en
verbetert de kwaliteit van relaties. Er is een direct verband tussen hoe mensen
zich voelen op hun werk en hun energie en prestaties. Het is dus niet zo gek
om aan te nemen dat deze benadering een positieve invloed zal hebben op de
kwaliteit van het onderwijs.

• Ruimte voor leerlingen
Een school is aantrekkelijk voor leerlingen als zij op de eerste plaats als
partners worden gezien en serieus worden genomen. Leerlingen moeten
voldoende ruimte krijgen om eigen keuzes te maken en daarvoor
verantwoordelijkheid te nemen. Ook hun ruimte wordt bepaald en
begrensd door de collectieve visie die regelmatig onderwerp van de
dialoog Is.
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Hoe willen we dat bereiken?

Voorbeelden empoweren en co-creatie
• Gezamenlijk beslissen op werkniveau
Empoweren in combinatie met co-creatie betekent dat er ook op
werkniveau (gedelegeerde) beslissingen genomen gaan worden. Dat houdt
in dat er een besluitvormende dialoog wordt gevoerd: er wordt geluisterd
naar de verschillende oplossingen en ideeën en je komt samen tot een
besluit. Om het besluitvormingsproces goed te laten verlopen, kan een
facilitator (moderator) worden aangewezen die het proces bewaakt en die
ervoor zorgt dat er wordt doorgevraagd.

Er zijn verschillende manieren om in de praktijk van een school een collectieve
ambitie te ontwikkelen, om medewerkers te empoweren en/of om co-creatie te
realiseren. Hieronder worden een aantal praktische voorbeelden gegeven.
Voorbeeld collectieve ambitie en dialoog

Geef mij maar een vraag
en geen antwoord.
Rutger Kopland

• Lastige gesprekken
Een mentor heeft moeite met lastige gesprekken met ouders. Hij moet
eerdaags zo’n gesprek voeren en hij wil het liefste dat de teamleider
daarbij aanwezig is zodat die kan bijspringen. De teamleider stelt voor om
het gesprek te oefenen in een rollenspel waarbij hij de ouder speelt. Ze
spelen het gesprek, de mentor krijgt feedback en voert vervolgens het
gesprek met de ouder op eigen kracht, al dan niet in aanwezigheid van de
teamleider.

• De dialoog voeren
Een dialoog is een geschiktere gespreksvorm dan de discussie, voor zowel
het formuleren van een collectieve ambitie, als voor empoweren en
co-creatie. Er zijn belangrijke verschillen (ook in doelstelling) tussen beide
gespreksvormen:

discussie

dialoog

overtuigen

luisteren (zonder oordeel)

eigen mening staat voorop

samen onderzoeken en (door)vragen

ongelijk van de ander aantonen

gedeeld inzicht ontwikkelen

• Oplossingsgerichte gesprekken
Oplossingsgerichte gesprekken werken empowerend door de vragen die
worden gesteld. In oplossingsgerichte gesprekken bedenkt de
gesprekspartner zelf de oplossing. Voor hem is dat de oplossing die het
meest bij hem past en waarvan hij het meest eigenaar is.
• Reviews
Structurele reviewmomenten dragen bij aan empowering en aan een
professionele cultuur. Leraren en secties nemen zelf actief
verantwoordelijkheid voor hun werk door (jaarlijks) hun resultaten, aanpak
en (verbeter)plannen te presenteren aan collega’s en schoolleiding. Het is
een moment van inzicht geven door even afstand te nemen van de
dagelijkse gang van zaken en stil te staan bij de resultaten. Dit past in een
cultuur waar mensen uit zichzelf verantwoording afleggen en niet wachten
tot de leidinggevende vanuit controle het gesprek aangaat.

De dialoog is een collectief leerproces waarin alle deelnemers de ruimte
krijgen hun persoonlijke overtuigingen en idealen expliciet te maken, om
samen te zoeken naar wat hen als groep bindt. Zij bepalen samen wat de
toegevoegde waarde is van hun organisatie en welk (hoger) doel zij
daarmee nastreven (de collectieve ambitie). In een dialoog gaat het om
bevragen, het uitdiepen en vanuit verschillende perspectieven kijken naar
vraagstellingen en oplossingen. De dialoog is een gespreksvorm die
empowerend werkt omdat iedereen de ruimte krijgt om een bijdrage te
leveren. Er wordt niet direct op elkaar gereageerd en er wordt niet
geoordeeld. Het doel is begrijpen en begrepen worden. De deelnemers
voelen zich daardoor gehoord en erkend. De dialoog leent zich voor
begripsverkenning en -verheldering, voor collectieve besluitvorming en voor
het interpreteren en oplossen van problemen.

• Dilemma’s bespreken
Een lid van het MT brengt een dilemma in op de MT-vergadering. Hij licht de
situatie zo kort en neutraal mogelijk toe. De andere MT-leden stellen
verhelderende vragen. De inbrenger van het dilemma geeft aan welke
vraag het meest in de buurt komt van de kern van de kwestie. Een variant is
dat de leden van het MT een advies geven, waarna de inbrenger van het
dilemma vrij is om een van die adviezen al dan niet over te nemen.

• Een verkennende dialoog
Een schoolleider nodigt alle medewerkers uit in de aula om te praten over
langere leseenheden. ‘Waarom zouden we kiezen voor langere lessen?’ is
de vraag. Iedereen mag daar iets over zeggen. Er wordt niet op elkaar
gereageerd, want de schoolleider wil iedereen horen. De tweede vraag is:
‘Hoe kijken jullie aan tegen langere lestijden?’ De schoolleider stelt alleen
open vragen en neemt niet deel aan het gesprek. Hij zorgt ervoor dat er
geen discussie of debat ontstaat. De bijeenkomst heeft een open eind en
op basis van alles wat is gezegd, bepaalt de schoolleider de volgende stap.
Deze opzet werkt empowerend omdat iedereen speler is. Ieder geeft zijn
mening en is medeverantwoordelijk voor het proces. Ook is er sprake van
co-creatie omdat ieder invloed heeft op de meningsvorming en daarmee
op de volgende stap en het uiteindelijke traject.
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Wat is nodig?
• Het proces waarin de collectieve ambitie gezamenlijk wordt geformuleerd,
is minstens zo belangrijk als het resultaat. De collectieve ambitie moet
antwoord geven op de vraag wat de toegevoegde waarde is van de
school. Hoe wil de school zich onderscheiden en waarom? Hoe willen we
dat onze leerlingen zich onderscheiden en waarom? Het ‘waarom’ moet
voorop staan en daarna pas het ‘wat’ en het ‘hoe’.
• Stel: de ambitie van een school is dat 95% van de leerlingen slaagt. Dat is
een prachtig, gewenst resultaat, maar nog geen collectieve ambitie. Een
collectieve ambitie is onderscheidend en heeft een hoger doel.
Bijvoorbeeld: de ambitie van een school is leerlingen op te leiden tot
kritische vragenstellers, die altijd nieuwsgierig zijn, die doorvragen waar
anderen afhaken en wier vragen nieuwe gezichtspunten opleveren. Als het
goed is, is de interactie tussen leraar en leerlingen (en tussen leerlingen
onderling) gericht op die ambitie: zij heeft consequenties voor al het
pedagogische en didactische handelen.
• De collectieve ambitie moet voortdurend worden geactualiseerd. De
collectieve ambitie wordt levend gehouden door bij alles de vraag te stellen
‘Waarom doen wij dit ook alweer?’of ‘Waarom doen we dit zo?’ Er wordt
voortdurend gependeld tussen de ambitie en de praktijk. Nieuwe
ontwikkelingen in de school worden steeds aan de collectieve ambitie
getoetst (nieuw onderwijsconcept, opbrengstgerichter werken, andere
roostereenheden, meer toepassingen ICT, enz.).
• De relatie tussen empoweren en de collectieve ambitie zit in de
professionele ruimte. Medewerkers krijgen professionele ruimte om naar
eigen bevinding van zaken te handelen. Dat betekent dat leraren
voldoende professionele ruimte hebben om te experimenteren en risico’s te
nemen. Professionele ruimte betekent niet ‘anything goes’ en dat iedereen
zijn gang kan gaan: de collectieve ambitie geeft richting en begrenst de
professionele ruimte.
• De collectieve ambitie is vertaald in concreet gedrag, doelen en resultaten
en vormt uitgangspunt voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
In het professionele gesprek staat de vraag centraal of de medewerker kan
bijdragen aan de collectieve ambitie van de organisatie.
• De verwachtingen ten aanzien van co-creatie moet voor de medewerkers
duidelijk zijn. Een stem geven is iets anders dan stemmen. Van te voren
moet duidelijk zijn dat iedereen wordt gehoord maar dat er niet wordt
gestemd over het uiteindelijke besluit. Het doel van de bijeenkomst is om
zoveel mogelijk verschillende perspectieven op het vraagstuk in beeld te
brengen op basis waarvan de leidinggevende het besluit neemt. De
opvatting is dat de kwaliteit van de besluiten toeneemt door dit meervoudig
perspectief.

• De teamstructuur van de school is zo gekozen dat de onderlinge
afhankelijkheid van de medewerkers wordt bekrachtigd. Teamleden
kunnen alleen meerwaarde creëren als team als zij daadwerkelijk
afhankelijk van elkaar zijn voor het realiseren van de doelen. Empowerment
en co-creatie zijn in die situatie niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk.
Als de afhankelijkheid niet daadwerkelijk wordt ervaren kan het idee
bestaan dat de collectieve ambitie kan worden gerealiseerd als ieder op
zijn eigen terrein zijn werk doet. Het geheel wordt dan niet meer dan de
som der delen.

Tips
• Gebruik de dialoog als gespreksvorm. Ga in een kring zitten en stel een
vraag. Laat iedereen een bijdrage leveren. Beperk je als gespreksleider tot
het stellen van vragen en neem niet deel aan het gesprek. Doe het
gestructureerd zodat iedereen aan bod komt. Er wordt niet op elkaar
gereageerd. Zorg ervoor dat het geen discussie of debat wordt.
• Vertaal samen de collectieve ambitie in pedagogische en didactische
ruimte en voer een dialoog over de professionele ruimte. Hoe geeft de
collectieve ambitie richting aan de pedagogische en didactische ruimte en
hoe begrenst het de professionele ruimte?
• Voer een dialoog over duidelijke, gezamenlijke doelen en over de
toegevoegde waarde van de school.
• Betrek collega’s bij het nemen van beslissingen die hen raken.
• Delegeer beslissingen aan hen die er - los van hun positie - het meest
verstand van hebben.
• Houd rekening met individuele verschillen in motivatie en vaardigheden.
• Deel relevante informatie met elkaar.
• Richt de organisatie informeel en niet hiërarchisch in.
• Beperk bureaucratie en onnodige controles.
• Uit vertrouwen in de vermogens van je collega’s.
• Coach en adviseer collega’s wanneer ze daar behoefte aan hebben.
• Moedig initiatieven aan en ondersteun elkaar daarin.
• Erken belangrijke bijdrages en prestaties van collega’s.
• Houd collega’s verantwoordelijk voor de beslisruimte die ze hebben.
• Probeer mensen te inspireren in plaats van te motiveren.
• Veranker de collectieve ambitie in procedures voor werving, selectie,
beloning en beoordeling.
• Laat de collectieve ambitie richting geven aan de ontwikkel- en
beoordelingsgesprekken.
• Voer de dialoog met leerlingen over hun pedagogische ruimte. Leer ze de
kunst van het vragen stellen, leer ze te luisteren, oordelen op te schorten en
niet te reageren.
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