
	  
	  
	  
Multidisciplinair	  ontwikkelen	  
	  
In	  de	  jaren	  90	  werkte	  in	  bij	  een	  opleidingskundig	  adviesbureau	  en	  gaf	  ik	  leiding	  aan	  projecten	  waarin	  nieuwe	  
opleidingen	  ontwikkeld	  moesten	  worden.	  Vaak	  voor	  bedrijven	  die	  bijvoorbeeld	  een	  nieuwe	  productielijn	  in	  
gebruik	  namen	  of	  aan	  nieuwe	  veiligheidsvoorschriften	  moesten	  voldoen;	  maar	  het	  kon	  ook	  gaan	  om	  
klantgerichtheid	  voor	  winkelpersoneel	  of	  een	  vmbo-‐opleiding	  Metalen	  Dakdekken.	  Ik	  had	  bij	  dergelijke	  
projecten	  met	  verschillende	  ‘stakeholders’	  te	  maken	  die	  niet	  altijd	  hetzelfde	  belang	  hadden.	  De	  directie	  moest	  
het	  traject	  betalen,	  dus	  je	  mocht	  er	  als	  externe	  nooit	  al	  te	  veel	  tijd	  aan	  besteden;	  de	  specialist	  had	  de	  kennis	  
van	  zaken,	  van	  deze	  expert	  moest	  ik	  de	  inhoud	  ‘aftappen’;	  de	  vorm	  waarin	  die	  inhoud	  werd	  gegoten,	  moest	  
aansluiten	  bij	  het	  ervaringsniveau	  en	  de	  leerstijl	  van	  de	  medewerkers;	  de	  afdeling	  opleidingen	  had	  vaak	  nog	  
wensen	  over	  opzet,	  tijdsinvestering,	  werkvormen	  e.d.;	  en	  soms	  waren	  er	  nog	  kwaliteitsnormen	  of	  externe	  
groepen	  die	  akkoord	  moesten	  gaan	  met	  het	  eindproduct.	  Mijn	  expertise	  was	  onderwijskundig	  ontwerpen	  en	  
het	  ontwikkelproces	  begeleiden	  met	  de	  verschillende	  partijen.	  Mijn	  missie	  was	  altijd	  om	  ‘de	  juiste	  woorden	  te	  
vinden’	  en	  ik	  ging	  ervan	  uit	  dat	  die	  bestonden,	  alleen	  moest	  je	  ze	  soms	  wel	  ver	  zoeken.	  
	  
Duidelijke	  route	  
Soms	  was	  dat	  een	  moeizaam	  proces	  natuurlijk.	  Ik	  sprak	  altijd	  een	  route	  af	  waarbij	  er	  duidelijke	  conceptrondes	  
waren	  en	  waarbij	  ook	  vooraf	  werd	  afgesproken	  wie	  de	  concepten	  beoordeelde	  en	  dat	  er	  één	  gebundeld	  
commentaar	  uit	  deze	  referentgroep	  terugkwam.	  Het	  was	  nog	  in	  het	  papieren	  tijdperk.	  We	  verstuurden	  onze	  
concepten	  in	  tweevoud	  op	  papier	  met	  een	  brede	  kantlijn	  en	  grote	  interlinie	  zodat	  er	  met	  de	  hand	  opmerkingen	  
bij	  geschreven	  konden	  worden.	  Het	  gebundelde	  commentaar	  nam	  ik	  door	  en	  daar	  volgden	  altijd	  een	  aantal	  
bespreekpunten	  uit;	  die	  namen	  we	  vervolgens	  door	  bij	  de	  eerstvolgende	  meeting.	  
	  
Onderzoeken	  en	  domme	  vragen	  stellen	  
Door	  de	  jaren	  heen	  ben	  ik	  gaan	  houden	  van	  het	  vinden	  van	  die	  goede	  taal.	  Ik	  interviewde	  de	  specialisten	  en	  liet	  
me	  demonstreren	  hoe	  de	  zaak	  precies	  in	  elkaar	  zat.	  Ik	  stelde	  vele	  ‘domme	  vragen’	  omdat	  voor	  een	  specialist	  de	  
inhoud	  zo	  vanzelfsprekend	  is.	  Ik	  herformuleerde	  in	  mijn	  eigen	  woorden	  wat	  ik	  begrepen	  had	  en	  vroeg	  of	  dat	  
klopte.	  Ik	  vroeg	  de	  betekenis	  van	  woorden	  die	  mij	  niets	  zeiden	  maar	  blijkbaar	  bedrijfstaal	  waren	  en	  sprak	  met	  
de	  medewerkers	  om	  erachter	  te	  komen	  wat	  zij	  al	  wisten	  en	  wat	  er	  nieuw	  zou	  zijn;	  ik	  raadpleegde	  externe	  
kwaliteitsnormen	  en	  met	  al	  die	  input	  ging	  ik	  aan	  de	  slag:	  ik	  maakte	  een	  structuur	  en	  vulde	  die	  met	  volgordes,	  
concepten	  en	  woorden	  die	  zouden	  aansluiten	  bij	  de	  diversiteit	  van	  de	  inhoud,	  de	  betrokkenen	  en	  de	  
einddoelen	  van	  het	  project.	  	  
	  
De	  juiste	  woorden	  vinden	  
‘Als	  we	  het	  nu	  eens	  zo	  formuleren?’,	  zei	  ik	  vaak	  in	  besprekingen	  waarin	  bleek	  dat	  het	  nog	  niet	  goed	  op	  papier	  
stond.	  Ik	  vond	  het	  een	  spannend	  proces	  om	  die	  woorden	  te	  vinden	  die	  aansloten	  bij	  al	  die	  verschillende	  
werkelijkheden.	  Maar	  door	  goed	  te	  luisteren	  en	  door	  inlevingsvermogen	  met	  de	  verschillende	  partners,	  lukte	  
het	  bijna	  altijd	  om	  de	  goede	  woorden	  te	  vinden.	  Woorden	  die	  verbinden,	  woorden	  die	  passen	  bij	  de	  nieuwe	  
werkelijkheid	  en	  haar	  tot	  leven	  kunnen	  brengen.	  Het	  doel	  was	  in	  deze	  projecten	  vaak	  zakelijk	  en	  heel	  concreet	  
maar	  de	  kracht	  van	  woorden	  die	  verschillende	  belevingswerelden	  bij	  elkaar	  brengen,	  moet	  je	  niet	  
onderschatten.	  Mij	  gaf	  het	  een	  diep	  vredig	  gevoel	  als	  uiteindelijk	  alle	  aanwezigen	  zeiden:	  ‘Ja,	  dat	  kan	  wel	  –	  zo	  
klopt	  het	  wel.’	  	  
	  
Verschillende	  perspectieven	  om	  tafel	  
Later	  had	  ik	  een	  project	  bij	  de	  Erasmus	  Universiteit	  en	  mocht	  ik	  een	  samenwerkingsverband	  opzetten	  waarin	  
verschillende	  partners	  deelnamen:	  wetenschappers	  van	  verschillende	  faculteiten,	  docenten	  en	  studenten	  van	  
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Pabo’s,	  leerkrachten	  van	  basisscholen,	  museum-‐medewerkers	  en	  daarna	  nog	  vele	  anderen.	  Om	  de	  
samenwerking	  op	  gang	  te	  krijgen,	  deed	  ik	  wat	  ik	  eerder	  bij	  het	  opleidingskundig	  adviesbureau	  had	  gedaan:	  ik	  
bracht	  mensen	  van	  verschillende	  bloedgroepen	  bij	  elkaar	  en	  stelde	  een	  ontwikkeltraject	  voor	  waarbij	  ieder	  
eigen	  input	  zou	  leveren	  en	  er	  een	  gezamenlijk	  resultaat	  uit	  zou	  komen.	  Ik	  weet	  nog	  goed	  dat	  we	  de	  eerste	  keer	  
‘met	  de	  hele	  grootfamilie’	  om	  tafel	  zaten.	  Het	  was	  een	  verwarrende	  setting	  voor	  de	  meesten:	  de	  studenten	  
wisten	  volstrekt	  niet	  waar	  ze	  aan	  toe	  waren,	  de	  wetenschapper	  wilde	  de	  Grote	  Vragen	  van	  de	  Filosofie	  
behandelen	  voor	  de	  kinderen	  van	  10	  –	  12	  jaar	  en	  de	  leerkrachten	  wilden	  aansluiten	  bij	  de	  belevingswereld	  van	  
de	  kinderen.	  Ik	  gaf	  informatie	  over	  de	  werkwijze	  die	  we	  zouden	  hanteren	  en	  de	  globale	  tijdsplanning	  en	  verder	  
was	  het	  –	  ondanks	  de	  goede	  opkomst	  en	  de	  interesse	  van	  de	  aanwezigen	  –	  voornamelijk	  los	  zand.	  
	  
Chaos	  
Ik	  werd	  er	  niet	  koud	  of	  warm	  van.	  Ik	  wist	  dat	  er	  eerst	  een	  fase	  van	  chaos	  is	  voordat	  er	  een	  nieuwe	  orde	  kan	  
ontstaan	  en	  we	  ‘gingen	  voor’	  een	  nieuwe	  orde.	  Het	  chaosdenken	  wordt	  wel	  uitvergroot	  als	  je	  met	  12	  mensen	  
om	  tafel	  zit	  en	  ik	  was	  niet	  zeker	  of	  iedereen	  wel	  mee	  wilde	  in	  de	  volgende	  stappen.	  Daarnaast	  was	  het	  voor	  mij	  
ook	  goed	  om	  te	  ervaren	  hoe	  datgene	  waar	  ik	  van	  overtuigd	  was,	  viel	  bij	  geïnteresseerde	  professionals	  met	  een	  
specifieke	  achtergrond.	  Het	  doel	  van	  het	  project	  was	  multidisciplinaire	  samenwerking	  en	  ik	  wilde	  het	  ook	  niet	  
voor	  minder	  doen,	  dus	  ik	  geloofde	  totaal	  in	  de	  route	  die	  we	  gingen	  nemen,	  maar	  van	  samenwerking	  was	  bij	  die	  
eerste	  bijeenkomst	  nog	  geen	  sprake	  van.	  
	  
De	  eerste	  stappen	  
Later	  die	  week	  kwam	  er	  een	  cadeautje:	  Een	  van	  de	  leerkrachten	  belde	  en	  zei	  dat	  ze	  nog	  eens	  had	  nagedacht	  
over	  het	  verhaal	  van	  de	  wetenschapper.	  Weliswaar	  was	  ze	  tot	  op	  heden	  altijd	  begonnen	  bij	  de	  belevingswereld	  
van	  de	  kinderen	  en	  behandelde	  ze	  op	  basis	  daarvan	  complexere	  begrippen	  en	  onderwerpen	  maar	  nu	  ze	  met	  de	  
universiteit	  gingen	  samenwerken,	  was	  het	  misschien	  toch	  wel	  interessant	  om	  anders	  in	  te	  steken.	  Het	  was	  dan	  
natuurlijk	  heel	  belangrijk	  dat	  de	  structuur	  duidelijk	  was	  en	  ………..	  Kijk,	  ineens	  waren	  we	  begonnen.	  De	  
leerkracht	  was	  van	  haar	  vaste	  positie	  af	  gekomen	  en	  was	  bereid	  om	  te	  onderzoeken	  hoe	  het	  –	  gegeven	  deze	  
context	  –	  anders	  kon.	  Ineens	  stelde	  zij	  haar	  beste	  ideeën	  ter	  beschikking	  om	  die	  nieuwe	  werkelijkheid	  
succesvol	  te	  maken.	  En	  ik	  vroeg	  natuurlijk	  gretig	  door.	  	  
	  
Iedereen	  ‘moet’	  mee	  bewegen	  
Aan	  de	  kant	  van	  de	  wetenschappers	  was	  er	  natuurlijk	  ook	  werk	  te	  verrichten.	  In	  de	  eerste	  plaats	  mocht	  ik	  me	  
in	  hun	  inhoud	  verdiepen	  en	  mede	  bepalen	  welke	  onderwerpen	  en	  werkvormen	  geschikt	  zouden	  zijn	  voor	  10	  –	  
12-‐jarigen.	  Wetenschappers	  zijn	  inhoudelijk	  zo	  rijk	  toegerust	  dat	  het	  moeilijk	  is	  om	  te	  selecteren,	  iets	  wat	  wel	  
hard	  nodig	  was	  want	  de	  kinderen	  volgden	  maar	  8	  lessen	  en	  het	  niveau	  verschilt	  ook	  duidelijk	  van	  dat	  van	  
studenten.	  Daarbij	  komt	  de	  manier	  waarop	  je	  het	  onderwerp	  behandelt	  er	  nogal	  op	  aan.	  Het	  hoorcollege	  is	  
niet	  bepaald	  een	  vorm	  waar	  deze	  leerlingen	  aan	  gewend	  zijn.	  Sowieso	  weten	  we	  inmiddels	  dat	  drie	  kwartier	  
min	  of	  meer	  eenrichtingsverkeer	  geen	  effectieve	  manier	  van	  overdracht	  is.	  En,	  met	  alle	  respect,	  
wetenschappers	  zijn	  ook	  eigenwijs.	  Ze	  geven	  al	  jaren	  les,	  zijn	  expert	  in	  hun	  vak	  en	  bedanken	  vaak	  voor	  
begeleiding	  bij	  het	  samenstellen	  van	  hun	  kindercollege.	  Daarmee	  spreekt	  het	  ene	  kindercollege	  een	  stuk	  meer	  
aan	  dan	  het	  andere	  en	  dat	  is	  echt	  afhankelijk	  van	  of	  de	  spreker	  de	  verbinding	  met	  de	  leeftijdsgroep	  weet	  te	  
maken.	  Het	  zij	  zo.	  Wie	  er	  niet	  vooraf	  voor	  open	  stond,	  gaf	  ik	  achteraf	  vaak	  feedback	  en	  wat	  hij	  daarmee	  deed	  
lag	  in	  de	  handen	  van	  de	  ontvanger.	  
	  
Mooie,	  vernieuwende	  producten	  
We	  hebben	  in	  multidisciplinaire	  samenwerking	  prachtige	  producten	  ontwikkeld.	  Het	  proces	  dat	  schoorvoetend	  
begon,	  vond	  gaandeweg	  zijn	  eigen	  vaarwater	  waarbij	  ieder	  vanuit	  eigen	  expertise	  datgene	  inbracht	  wat	  nodig	  
was	  voor	  het	  eindresultaat.	  Ik	  was	  weer	  ‘thuis’;	  mijn	  gevoel	  voor	  vrede	  en	  natuurlijke	  orde	  gloeide:	  we	  hadden	  
met	  elkaar	  grenzen	  geslecht	  en	  iets	  nieuws	  gecreëerd.	  Dat	  maakte	  mij	  een	  dankbaar	  en	  gelukkig	  mens.	  
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De	  potentie	  van	  multidisciplinair	  werken	  
Maar	  het	  verhaal	  gaat	  nog	  verder.	  Behoudens	  mijn	  persoonlijke	  goede	  gevoel	  bij	  het	  verbinden	  van	  
verschillende	  perspectieven,	  vraag	  ik	  mij	  af	  wat	  multidisciplinaire	  samenwerking	  ons	  als	  maatschappij	  te	  bieden	  
heeft?	  Binnen	  de	  universitaire	  wereld	  zijn	  multidisciplinaire	  onderzoeksprogramma’s	  in	  opmars.	  Vanuit	  de	  
enorme	  specialistische	  kennis	  die	  er	  al	  is,	  komt	  de	  focus	  nu	  meer	  te	  liggen	  op	  het	  verbinden	  van	  perspectieven;	  
de	  premisse	  is	  dat	  dat	  betere	  oplossingen	  oplevert.	  Ik	  ben	  daar	  een	  groot	  voorstander	  van	  en	  heb	  hoge	  
verwachtingen	  over	  wat	  dat	  (op	  termijn)	  gaat	  opleveren.	  Ik	  denk	  dat	  onze	  samenleving	  eraan	  toe	  is	  meer	  
geïntegreerd	  te	  werk	  te	  gaan	  –	  ons	  leven	  en	  de	  vraagstukken	  van	  vandaag	  zijn	  niet	  meer	  vanuit	  een	  perspectief	  
te	  benaderen.	  We	  zijn	  tegenwoordig	  wijzer	  dan	  dat	  en	  het	  is	  tijd	  die	  wijsheid	  aan	  te	  boren.	  
	  
Ieder	  van	  ons	  doet	  ertoe	  
Niet	  dat	  dat	  altijd	  makkelijk	  is.	  Net	  zoals	  ik	  hierboven	  op	  kleine	  schaal	  beschreef,	  zal	  er	  een	  fase	  van	  chaos	  
optreden	  als	  we	  landelijk	  of	  zelfs	  mondiaal	  anders	  willen	  gaan	  samenwerken.	  Zoals	  ik	  12	  mensen	  om	  tafel	  al	  
enigszins	  complex	  vond,	  hoe	  moet	  dat	  gaan	  als	  de	  verschillende	  groepen	  bestaan	  uit	  honderden,	  duizenden	  of	  
zelfs	  miljoenen	  mensen?	  Momenteel	  is	  de	  transitie	  in	  de	  zorgstructuur	  in	  Nederland	  zo’n	  domein	  waar	  velen	  bij	  
betrokken	  zijn	  en	  waar	  –	  heel	  begrijpelijk	  -‐	  veel	  onzekerheid	  heerst.	  Hoe	  stel	  je	  je	  dan	  op	  in	  zo’n	  chaosfase?	  
Hoe	  geef	  je	  vorm	  aan	  multidisciplinaire	  samenwerking	  en	  hoe	  kun	  je	  ervoor	  zorgen	  dat	  er	  stukje	  bij	  beetje	  
vertrouwen	  ontstaat	  bij	  al	  die	  verschillende	  groepen?	  Vertrouwen	  dat	  het	  goed	  gaat	  komen,	  hoe	  het	  er	  ook	  uit	  
moge	  zien	  straks.	  Het	  vertrouwen	  dat	  het	  juiste	  woord	  gevonden	  wordt,	  dat	  de	  nieuwe	  werkelijkheid	  optimaal	  
zal	  zijn	  afgestemd	  op	  de	  context	  en	  het	  belang	  van	  alle	  betrokkenen.	  
	  
Onderzoek	  het	  perspectief	  van	  de	  ander	  
Dat	  vraagt	  om	  leiders	  die	  toegewijd	  zijn	  aan	  een	  gedragen	  oplossing	  en	  die	  in	  staat	  zijn	  om	  te	  luisteren	  en	  te	  
onderzoeken	  wat	  het	  perspectief	  van	  die	  ander	  precies	  is.	  In	  multidisciplinaire	  samenwerking	  krijgt	  niemand	  
100	  %	  wat	  hij	  wil;	  ook	  is	  er	  geen	  enkele	  garantie	  op	  een	  bepaald	  eindresultaat.	  Maar	  voor	  alle	  partijen	  ligt	  er	  
een	  kans	  om	  te	  onderzoeken	  waar	  de	  mogelijkheden	  liggen	  om	  het	  beste	  resultaat	  met	  elkaar	  te	  vinden.	  Ik	  
vertel	  niets	  nieuws	  natuurlijk,	  ervaren	  onderhandelaars	  weten	  dit	  allang.	  Maar	  ik	  voer	  hier	  geen	  pleidooi	  voor	  
de	  harde	  onderhandelingstafel	  maar	  voor	  de	  dialoog.	  	  
	  
Ga	  in	  dialoog	  
Laten	  we	  onze	  wijsheid	  eens	  wat	  ruimer	  definiëren	  dan	  alle	  specialistische	  kennis	  van	  vandaag.	  Socrates	  heeft	  
ons	  prachtige	  voorbeelden	  gegeven	  van	  hoe	  we	  andere	  perspectieven	  kunnen	  onderzoeken	  en	  zo	  dichter	  bij	  de	  
kern	  van	  de	  zaak	  komen.	  En	  als	  we	  bij	  die	  kern	  zijn	  aangekomen	  –	  in	  al	  haar	  diversiteit	  en	  grootheid	  –	  worden	  
er	  misschien	  andere	  oplossingen	  denkbaar…	  Datgene	  waar	  wij	  ons	  denken	  mee	  voeden,	  bepaalt	  de	  richting	  
waarin	  we	  naar	  oplossingen	  gaan	  zoeken.	  Ons	  denken	  is	  eindeloos	  creatief.	  Zetten	  we	  het	  vast	  door	  Excel	  
sheets	  en	  onmogelijkheden	  centraal	  te	  zetten?	  Of	  zoeken	  we	  de	  ruimte	  om	  te	  doorgronden	  wat	  ieders	  
werkelijkheid	  is	  en	  kijken	  we	  dan	  wat	  het	  meest	  passend	  is?	  
	  
Vanuit	  persoonlijke	  ontmoetingen…	  
Ik	  lever	  graag	  mijn	  bijdrage	  aan	  dit	  proces	  door	  dialoogtafels	  te	  begeleiden	  waarin	  vertegenwoordigers	  van	  
verschillende	  groepen	  aanwezig	  zijn.	  De	  dialoog	  gaat	  om	  persoonlijke	  ervaringen	  en	  perspectieven,	  in	  een	  
dialoog	  onderzoek	  je	  en	  luister	  je	  en	  tot	  slot	  doe	  je	  –	  misschien	  –	  een	  goed	  idee	  op.	  De	  uitkomst	  staat	  op	  
voorhand	  niet	  vast	  en	  dat	  is	  precies	  de	  bedoeling;	  dat	  maakt	  de	  aandacht	  vrij	  voor	  de	  ander,	  voor	  datgene	  wat	  
er	  gebeurt	  tijdens	  het	  gesprek.	  Een	  dialoog	  is	  een	  ontmoeting	  en	  een	  ontmoeting	  met	  mensen	  van	  
verschillende	  achtergronden	  is	  altijd	  verrijkend.	  Oorlogen	  ontstaan	  als	  de	  ander	  een	  vreemde	  is	  door	  wie	  je	  je	  
bedreigd	  voelt;	  niet	  als	  je	  samen	  een	  koekje	  bij	  de	  thee	  hebt	  gegeten.	  	  
	  
…	  naar	  betere	  oplossingen	  
Multidisciplinair	  ontwikkelen	  gaat	  over	  de	  balans	  tussen	  heel	  goed	  weten	  waar	  je	  heen	  wilt	  en	  je	  verdiepen	  in	  
het	  perspectief	  van	  de	  ander	  zodat	  alle	  disciplines	  zich	  herkennen	  in	  het	  eindresultaat.	  Let’s	  do	  it!	  


