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Meerdanooitwordterinhetonderwijsover‘kwaliteit’gesproken.Maar
watdaarmeebedoeldwordt,blijftvaakonbesproken.Hetisinteressantdat
eensimpelevraagals‘watverstaanweonderkwaliteit?’toteenlangen
intensiefgesprekkanleiden,terwijldemeestebetrokkeneneropvoorhand
vanuitgaandatzedaarwelongeveereenvergelijkbaarideeoverhebben.
Deverschillenininzichtkunnenverrassendgrootzijn.Dithoofdstukgaat
overdieverschillenenoverdemanierwaaropjezekuntgebruikenomeen
sterkereverbondenheidmeteengezamenlijkdoelterealiseren.
Kwaliteit en waarde

Watisgoedonderwijs?Eensimpelevraagdiehetonderwijsdelaatstejaren
meerdanooitlijktbezigtehouden.Demeestescholenzijndeafgelopentien
jaarintensiefbeziggeweestmetkwaliteit.Datisonderandereingegeven
doordeinspectie,dieerspeciaalopletofeenschoolaanstructurelekwaliteitszorgdoet.Hetkwaliteitsdenkenheeftgeleidtothetimplementeren
vanallerleisystemenomvoorkwaliteittezorgen.Determinologiemaakt
alduidelijkdatditgebeurtvanuiteenrationeel-instrumenteelperspectief.
Kwaliteitwordthiermeeverengdtotietswaarjevoorkunt‘zorgen’.Door
dezorgvoorkwaliteitondertebrengenineensysteem,wordenvooralde
‘harde’,meetbarekantenvankwaliteitbenadrukt.Daarisnietsmismee,
alsmaarnietuithetoogwordtverlorendat‘kwaliteit’inhetonderwijsook
altijdeenzachte,meermoreledimensieheeft.Iedereschoolheeftwelergens
eenhogerdoel,dattemakenheeftmethetvormenvanleerlingen(naast
hetbijbrengenvankennisenhetaanlerenvanvaardigheden).Dievorming
raaktaanvragenoverwatgoedenslechtisomtedoen.Deschoolkandeze
vormingvanuiteenlevensbeschouwelijkperspectiefterhandnemen.Zekan
hetookdoenvanuiteenalgemeenervarenopdracht–deopdrachtomleerlingenzichtelatenontwikkelentotzelfstandige,verantwoordelijkeburgers.
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Devraag‘watverstaanwijondergoedonderwijs?’heeftallestemakenmet
hetmoreleperspectiefvandeschool(‘welkmens-enmaatschappijbeeld
hebbenwij?’).Dievraagkanmeerofminderopdevoorgrondtredenenis
vaaknietmakkelijktebeantwoorden.Tochishetbelangrijkersteedsweer
eenantwoordoptezoeken.
dezeeroudezingt
Lucebert
(1974)

erisnietmeerbijweinig
nochiserminder
nogisonzekerwaterwas
watwordtwordtwilloos
eerstalshetisisheternst
hetherinnertzichheilloos
enblijftijlings

allesvanwaardeisweerloos
wordtvanaanraakbaarheidrijk
enaanallesgelijk

alshethartvandetijd
alshethartvandetijd
HetisalsinhetberoemdegedichtvanLucebert.Datwatvanwaardeis,
datwatweheelbelangrijkvinden,isbijnanietonderwoordentebrengen.
Datmoetenwevoorzichtig,stapjevoorstapjedoen.Alsjeerteruwmee
omgaat,ishetalweerverdwenen.Jekunthetdanooknietvastleggen,maar
alleenevenaanraken.Vandataanrakenwordthet‘rijk’:dankunjeheteven
snappen,begrijpjeplotselingwaaromhetzobelangrijkis.Zoishetookmet
diezachteaspectenvanonderwijskwaliteit.Watweéchtvanwaardevinden,
watonzeschool‘extra’tebiedenheefttenopzichtevananderescholen,is
ietswaarwezorgvuldigovermoetenpraten.Somsishetmoeilijkomdie
zorgvuldigheidtebetrachten.Zekeralshetgesprekoverheteigenevande
schoolalheellangnietmeergevoerdis.Voorveelscholenisditgesprekechter
onvermijdelijkgeworden.Doorallerleiontwikkelingenishetnamelijkvoor
hensteedsbelangrijkergewordenomzichtebezinnenophunprofilering.Dat
raaktuiteindelijkaanheteigene–ofweldeidentiteit–vandeschool.
Interactie:Ditmaaktonswerkdemoeitewaard!
Hetschrijvenenuitwisselenvankorteverhaaltjesiseenmanieromaan
‘betekenisvolle’kwaliteitszorgtedoen.Hetismogelijkombinneneen
teamenkelekerenperjaarnietalleenovercijferstepraten,maaromeen
anekdoteteschrijven.Ditwerkthetbestalserbepaalderegelsworden
aangehouden:
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• houddeanekdotekort(100-150woorden),
• beschrijfaltijdeenwaargebeurdesituatie,
• deanekdoteheefteenhoofdpersoonenervindteenhandelingofgebeurtenisplaats,
• beschrijfletterlijkwaterplaatsvondofwatergezegdwerd,
• deanekdotebiedtgeenruimtevooruitlegofdemeningvandeschrijver,
omdatdelezersentoehoordersjuistzelfmoetengaannadenken.Eengoed
voorbeeldzijnde‘Ik-jes’(korteanekdotesvanlezersopdeachterpaginavan
NRCHandelsblad).
Hoegaathetinzijnwerk?
• Iedereenschrijfteenkorteanekdote,volgensdeeerdergenoemderegels.
• Iedereenleestzijn/haaranekdotevoor.
• Anderenkunnendaarkortopreageren(doortevertellenwelkbeeld,gevoel
ofassociatiedeanekdotebijhenoproept).Zijhoevendusgeenoplossingen
oftipsaantedragen.
• Hetkanookgenoegzijnomdeanekdotesalleenvoortelezen,zonderdat
anderenreageren.
Bijelkaarduurtditongeveertwintigtotdertigminuten,afhankelijkvan
hetaantaldeelnemers.
Eenvariatieopdezevormishetsturenvaneensms’jeofTwitter-bericht.
Alleaanwezigenbeschrijvenin160tekenswatvoorhem/haarindeafgelopenperiodekwaliteitwas.Bijdezevariantenishetnogbelangrijkerom
directtotdeessentietekomen!
Doorditenkelekerenperjaartedoen,ontstaanergedeeldebeeldenover
kwaliteitsaspectendiezichmindermakkelijkinkolommenengrafieken
latenvatten.Hetlevertbovendieneenkleineverzameling‘kwaliteitsvignetten’op(kwalitatieveindicatoren),diebijvoorbeeldbruikbaarzijnin
hetexternejaarverslagopdewebsiteofinanderecommunicatiemiddelen.
Betekenisvolle kwaliteit

Totongeveerdejarennegentigwasdekwaliteitvanhetonderwijsgeen
explicietthema.Dekeuzevanoudersvooreenschoolwasveelalgebaseerd
optweevanzelfsprekendheden:afstandendenominatie(hoewelhetbelang
vandelevensovertuigingwelsteedsmeernaardeachtergrondverschoof).
Kinderenkregenopschoolbepaaldewaardeneneenvormingmeedieinhet
verlengdelagenvandeopvoedingthuis.
Dievanzelfsprekendhedenzijntwintigjaarlatervrijwelverdwenen.
Levensovertuigingspeeltnogmaarvooreenkleinegroepeenbelangrijkerol.
Mededaardoorzijndekeuzepatronenvanoudersenkinderenonvoorspelbaargeworden.Scholenrealiserenzichdatzebeterduidelijkmoetenmaken
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waarinzijzichonderscheidenvananderescholen.Gevoelsmatigvinden
demeestescholenzichzelfnogweluniek,maardevraagishoezedat
onderwoordenkunnenbrengen,nudewoorden‘christelijk’,‘katholiek’of
‘montessori’nietmeergenoegzijn.
Hetgesprekhieroverisopveelscholenallangnietmeergevoerd.Hierdoor
ontbreekthetbetrokkenenindeeersteplaatsaanvormenomdatgesprek
goedtelatenverlopen.Enhetontbreekthenaantaalomzorgvuldigonder
woordentebrengenwatvanwaardewordtgevonden.

totdeuiterlijkesymbolenvandeidentiteitvandeschool,aldannietlevensbeschouwelijk.Hetvolgendevoorbeeldmaaktditduidelijk.

Doorverschillenderecentewetswijzigingenwordenaanscholenhogere
eisengesteldophetgebiedvanleerlingresultaten.Ermagnietmeereente
grootverschilzijntussenhetcijfervanhetschoolexamenenhetcentraal
eindexamenenleerlingenmoetenbijtaalenrekenenaaneenbepaaldminimumniveauvoldoen.Luktdatniet,dankandeoverheidhetbestuurvande
schoolovernemenofdeschoolzelfssluiten.
Resultatenvanscholeninhetvoortgezetonderwijswordensindsenkele
jarenopenbaargepubliceerd.Krantenentijdschriftenmakenranglijsten
van‘debesteschool’.Dezezijnvooralgebaseerdopexamenresultatenen
doorstroomcijfers.Oudersschrikkenerinsommigegevallennietvoor
terugdeschoolaanteklagenalsderesultatenvanhunkinderentegenvallen.
Bestuurdersenmanagersvoelende‘heteadem’vanouders,inspectieen
concurrerendescholeninhunnekenproberenhuncijferszogoedmogelijk
opordetehebben.Alsgevolghiervankrijgenlerarentemakenmeteen
toenamevanprotocollenenadministratie.Zijvragenzichechterafwat
dezeadministratievanproceduresenprestatiesvoorhundagelijksewerk
betekent.Zeherkennenzichnietinhetjargonvandebestuurdersen
ervareneenvervreemdingvanhunoorspronkelijkepassie.Diepassieheeft
veelalbetrekkingophetomgaanmetkinderenendebegeleidingvanhun
ontwikkeling.Dieontwikkelingvolgtsomseenwonderlijkpatroonenlaat
zichlangnietaltijdvaststellenmetdeparametersvanhetkwaliteitszorgsysteem.
Kwaliteit en identiteit

Alswevaststellendatonderwijskwaliteitméérisdancijfermatigeresultaten,danwerptdituiteraarddevraagopwatdannogmeeronderdie
kwaliteitkanwordenverstaan.Elkeschoolzaldievraagandersbeantwoorden.Endatantwoordisuiteindelijkverbondenmetdeidentiteitvande
school,zijhetsomsheelindirectenimpliciet.
Inheteerstehoofdstukgavenweaandatditboekoverdeverbindingtussen
kwaliteitenidentiteitgaat.Bij‘kwaliteit’beperkenweonsniettotdecijfermatigeresultatenvandeschool.Evenminbeperkenweonsbij‘identiteit’

Eenaangescherpteidentiteit
“Indezeregioisdeconcurrentiefel,alzoujedatmisschiennietverwachtenophetgemoedelijkeplatteland.Dustoenwehiereennieuwe
algemeendirecteurkregen,ginghijgelijkopzoeknaareenmanieromde
schoolbeterteprofileren.Wezijndeenigechristelijkeschoolindeomgeving.Hoewellangnietalledocentenenleerlingennaardekerkgaan,
hebbenwedat‘christelijke’nooitweggestopt”,verteltdeafdelingsleider.
Hijaarzeltevenvoorhijverdergaat.“Wehaddenbijvoorbeeldeenactieve
kerstcommissie,dieiederjaareenkerstvieringorganiseerde.Datwas
hierechthétmomentvanhetjaar.Hetkerstverhaalwasindeloopder
jarenwatopdeachtergrondgeraakt,maardevieringbleefaltijdietsbijzonders.Erwasmuziekentoneel.Iedereendeedmeeeniedereenvoelde
zichverbonden.Ookdealgemeendirecteurzagdatdiekerstvieringbijzonderwas.Hetleekhemeenmooieingangomdechristelijkeidentiteitaan
tescherpen.Hijvroegdecommissieomdekerstvieringtehoudenzoals
zijwas,maaromde‘c’misschienietsmeernaarvorentelatenkomen.De
commissienamzijnverzoekmeeengingermeeaandeslag.Naeenpaar
maanden,hetwasaleindoktober,vroegdedirecteurzichafhoehetermee
stond.Toenhijernaarinformeerde,kreeghijtehorendatzijnvraagde
commissieernstigverdeeldhad.Debreukbleeknietmeerterepareren.
Decommissievieluitelkaarensindsdienisdekerstvieringnooitmeer
geweestzoalshijwas.”
Ditvoorbeeldlaatziendatjejeinhetgesprekover‘identiteit’nietmoet
beperkentotuiterlijkesymbolen.Eenkerstvieringisbijuitstekeentastbare
herkenningvaneenchristelijkeidentiteit.Hetvoorbeeldlaatziendatdie
identiteitveelbrederisdanalleendeuiterlijkevormervanindieviering.
Hetgaatookoverwatjeerinjedagelijksewerkenlevenmeedoet,hoeje
ernaarhandelt.Datverschiltvanpersoontotpersoon,waardoordeschoolidentiteiteengevarieerde,caleidoscopischeinvullingkrijgt.Indeschool
wasdatlangzamerhandgeëvolueerdtoteenrijke,bijzonderekerstviering,
waariedereenzichmeeverbondenvoelde.Devraagvandedirecteurgaf
decommissiehetgevoeldatzeterugmoestnaarééninvullingvande
identiteit.Daarmeewerddeverbindingverbroken.
Identiteitisnietlosverkrijgbaar,nochalsapartingrediënt(eenbeetjemeer
ofminder)toetevoegen.Symbolen,gedragencommunicatieindeschool
moetenmetelkaarinevenwichtzijnomeenbetekenisvolle,levendeidentiteittehebben.Identiteitmoetdusgekoppeldkunnenwordenaandelaatste
vergaderingvandeschoolleiding,aandelaatstelesdieleerlingengehad
hebbenenaandecolumnvandedirecteurinhetweekbericht.
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Datislastig,omdat‘deidentiteit’vaneenschoolnauwelijkstebenoemenis.
Iedereenbeleeftdezeanders,terwijltegelijkertijdiedereenzicherdoormet
elkaarverbondenkanvoelen.Iedergesprekovergezamenlijkeidentiteiten
deontwikkelingdaarvan,zalaandachtmoetenbestedenaandeparadox
vandiversiteitenverbondenheid.
Inheteerstehoofdstuksteldenwevastdatdeidentiteitvaneenschool(of
datnueenchristelijke,eenpedagogische,ofnogweereenandereis)niet
langerietsvanzelfsprekendsis.Tegelijkertijdwillenveelscholenhunidentiteitopnieuwbepalenenblijvenontwikkelen.Eensterkeeigenidentiteit
leidttotmeerverbondenheidindeschool.Hetgeeftmedewerkersinspiratie
enextramotivatiealszijzichmetelkaarverbondenvoeleninhunstreven
naareengezamenlijk‘hogerdoel’.
Hetvoorbeeldopdevorigebladzijdelaatechterziendatjeeengesprekover
kwaliteitnietplotselingkuntverbindenaandeidentiteitvandeschoolals
datjarenlangnietgebeurdis.Erisdannogteveelonzekerheid.Datverhoogt
hetrisicodatdeidentiteitinhetgesprekeenstruikelblokwordt.Indeze
situatieishetnodigdatiedereenzicheerstuitgenodigdvoeltomzijneigen
verhaaltevertellen,zonderbangtehoevenzijnomtewordenuitgesloten
omdatzijnverhaalnietvoldoendebij‘hétverhaal’zoupassen.Jekunt
verbondenheidtussenmensennietafdwingen.Dieverbondenheidontstaat,
indirect,alsmensenhunverschillendeverhalenmetelkaardelen.
Kwaliteit, dialoog en verbeelding

Inheteerstehoofdstukgavenweaandatde‘dialoog’inonzeoptiekcruciaal
isvoorduurzamekwaliteitsontwikkeling.Aandatuitgangspuntwillenwe
‘verbeelding’(doorhetgebruikvanverhalen)toevoegen.Wijdenkendateen
verhaaldebestemanierisomeendialoogtestarten.
Inveelzakelijkegesprekkenblijfthetcontactvluchtig.Wezoekensamen
snelnaardebesteoplossingvoorhetmoment.Weonderbrekenelkaar,
negerenopmerkingendiewenietbegrijpenofdieonsslechtuitkomen.Bij
hetoplossenvanproblemenopdekortetermijnkandatheeleffectiefzijn.
Alsmensenechteringesprekwillenkomenoverdebetekenisdiekwaliteit
voorhenheeft,ishetnodigdatermeerdiepgangontstaat.Hetislastigom
diediepgangtebereikenenhetkanzelfsvoorpijnlijkemomentenzorgen.In
hoofdstuk5gaanwehierdieperopin.
Opdezeplaatsvolstaathetomvasttestellendateendiepercontactermee
begintdatalledeelnemersaanhetgesprekzichgehoordwetenendekans
krijgenomhunverhaaltevertellen.
HetvolgendecitaatvanschrijverSjoerdKuyperillustreerthetverschil
tussendezevormenvancommunicatie.
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SjoerdKuyper(AnnieM.G.
Schmidtlezing,2009)

“[…]Uheeftmijlatenuitspreken,datoverkomteenmensnogmaarzelden.
Somsziejeiemandenjedenkt:dieluistert.Maardanziejedegespannen
spiereninzijnkopenjeweet:hijluistertniet,maarwachtzijnkansaf,
hijwachtophetmomentdathijbovenophetverhaalvandeanderkan
springenomhetovertenemen.Dekortsteadempauzekangenoegzijn,het
kleinstewoordeenhandvat.
[…]Daaromishetgoeddaterkunstis.Inkunstiséénmensaanhetwoord.
Jekuntnietgaanstaanwachtentotjeookeenstreekophetschilderijmag
zetten,ofookeensopdecellomag,ofeeneigenkwatrijnineensonnet
magproppen.Wienaarkunstkijktofluistertmoetzwijgen,wieeenboek
leestmoetzijnaandachtschenkenaaneenander.Somsdenkikdatkunst
deenigemanieriswaaropmensennogcontactmetelkaarkunnenhebben.
Ikdenkdatvaak.”
Alsjenaareenmuziekuitvoeringgaat,ondergajehetmuziekstuk.Hetkan
evenduren,jegedachtenkunnensomszelfsevenafdwalen,maarbijeen
goedeuitvoeringzuljenaverloopvantijdgeraaktworden.Hetzelfdegeldt
vooreentoneelvoorstelling.Eengroepmensenbeeldtsamenietsuit,ze
spelenrollen.Alstoeschouwerkijkjeernaar,gajemeeinhunverhaal.Een
bankeneenschemerlampophettoneelzijngenoegomjeineenhuiskamer
tewanen.Jepiekerternietoveromingesprektegaanmetdeacteurs
tijdenshunspelofophettoneeltespringenenmeetegaandoen.
Zokanookeenverhaalwerken.Alsmensendegelegenheidkrijgeneen
verhaaltevertellen,overietswatzepersoonlijkhebbenmeegemaakt,een
gebeurtenisdieverbondenismethunwerk,danontstaaterietsbijzonders.
Eengoedverteldverhaalonderbreekjeniet.Jebrengthetgeduldopomhet
verhaalinzijngeheeltehoren.Datisjuistdecharmevanhetverhaal.Je
inspanningomjeintelevenlevertjeeenrijkdomaannieuweinzichtenop.
Hetishelemaalnietnodigdatzo’nverhaalperfectafgerondenliterair
geschrevenis.Hethoeftnieteenseenletterlijkverhaaltezijn.Hetmagook
omeenbeeldgaanofomeenmuziekstuk.Watwelbelangrijkis:hetmoet
eenduidelijkpersoonlijkaccenthebbenenhetliefstovereenconcrete
gebeurtenisgaan,zodatdetoehoorderszicherinkunnenverplaatsenen
kunnenmeegaanindebeeldendiewordenopgeroepen.
Ineengoedverteldverhaalwordtdeinhoudvandeboodschap,die
devertellermisschienookineenpaarwoordenhadkunnenvertellen,
verbondenmeteenpersoonlijkeervaringenemotie.Alsanderendie
verbindingherkennen,danvindtereenechteontmoetingplaats,daniser
echtcontact.Watjein‘gewone’woordennietkuntuitleggen,kanmeteen
verhaalinéénklapbegrijpelijkwordenvooranderen.Verhalendoeneen
beroepoponzeverbeeldingenzorgenervoordatweonskunneninleven
indepositievandeander.Daardooriseenverhaalheelgeschiktalsstart
vooreendialooginhetkadervanidentiteitsontwikkeling.Deelnemersaan
hetgesprekgaanzichrealiserendatzakendie‘rationeel’gezienmisschien
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nietlogischzijn,dattóchkunnenzijn.Ineendialoog,waarvanverhaleneen
onderdeelkunnenzijn,zienofhorendeelnemersietsnieuwsvanelkaar.
Daardoorontstaatmeerbegripvoorelkaarenmeerverbondenheid.Maar
zulkcontactisbroosenkwetsbaar;hetkanzoweerverdwijnen.
Inhoofdstuk4gaanweuitgebreiderinophetberoepdatverhalendoenop
onzeverbeeldingendemogelijkheiddiezebiedenomonsinanderente
verplaatsen.

vanmt-vergaderingenisonderwerpvangesprek.Ellyheeftvertelddatze
hetmoeilijkvindtomtegenKees,derector,tezeggendatzehemzoonvoorspelbaarvindt.Hetenemomentlaathijhunvolstrekthunganggaan,het
anderemomentkomthijmetheelstrikteaanwijzingenoverhoehijiets
aangepaktwilzien.Ellyheeftdaarsteedsmeermoeitemee.Nalangaarzelenheeftzeertijdenseenvergaderingietsvangezegd.Haaropmerking
vielnietingoedeaarde;Keesdeedalsofhijnietsgehoordhad.
Deintervisieisbedoeldomhaartehelpenereenkeeropterugtekomen.
BertspeeltderolvanKees,enEllyoefentdefeedbackdiezewilgeven.Op
deeenofanderemanierlukthethaarmaarnietomovertuigendoverte
komen.Bertvraagthaarwaaromhetnietlukt.Opanderemomentenkan
zetochaltijdduidelijkvoorhaarmeninguitkomen?
Ellysliktevenenzegtdan:“Bert,wehebbenhethiernuoverwatiktegen
Keeswilzeggen,maareigenlijkwilikietstegenjouzeggen.Waaromheb
jijindievergaderingjemondnietopengedaan?Ikhadverwachtdatjeme
zoubijvallen,datjemezousteunen.Datgebrekaansteunvoelikeigenlijk
alzolangikhierwerk.Datiswatmewerkelijkdwarszit.”
Bertkijkthaarmetgroteogenaan,dithadhijnietverwacht.Maarnuze
hetzovertelt,snapthijprecieswatEllybedoelt.
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Kwaliteitisgeenuniform,vaststaandgeheel.Identiteitisdatevenmin.De
identiteitvaneenschoolisdynamischencaleidoscopischopgebouwduit
depersoonlijkeidentiteitenvanallemensendieerwerken.Diediversiteit
werktdoorindeopvattingenoverkwaliteit,overwat‘goed’isomtedoen
indeschool.Datbetekentnietdatdeidentiteitmaarmetallewinden
meewaait.Indediversiteitvankleurschakeringenzittocheenpatroon.Dat
patroonisherkenbaarindegeschiedenis,deontwikkelingendewerkzaamheidvandeschool.Telkensvindenheelkleineveranderingenplaatsinde
identiteit,omdatdeidentiteitvandebetrokkenenzichontwikkelt.
Vaakisdebasisvandeidentiteitvandeschool–de‘oorspronkelijkezin’–uit
hetzichtgeraakt;hetisgeengespreksonderwerpmeer.Daardoorishetdes
temoeilijkeromditgesprekweerteopenen.Tochishetvangrootbelang
omdatweltedoen.Alsdeidentiteitvandeschoolzichnietmeeontwikkelt
metdeidentiteitenvandemensendieerwerken,leidtdattotspanning.
Erontstaateengrootverschiltussendeidentiteitdieuitgedragenwordt
endeidentiteitzoalsdiedagelijksbeleefdwordt.Buitenstaandersvoelen
diediscrepantieaan;hetzalnietzorgenvooreenpositievewaarderingvan
deschool.Voorlerarenbetekenthetdatzegeeninspiratieenmotivatie
kunnenontlenenaaneengezamenlijkideaal.Iedervoorstel,iederideemoet
bevochtenworden.Hetlijktwelofhetgesprekoverwat‘goed’isomtedoen,
iederekeeropnieuwgestartwordt.Dathoudtniemandvol.Hetgesprekover
kwaliteitzaldaardooruiteindelijkstokken.
Alsscholenwerkelijkwillenwerkenaaneenblijvendeverbeteringvan
hetonderwijs,danishetonvermijdelijkdatzezichheroriënterenophun
oorspronkelijkebronnen,opnieuwdefiniërenwatdaarinvanwaardeisen
bepalenwelkeaanpassingennodigzijn.Datisnietaltijdeenvoudig.Jemoet
jeopnieuwkunnenopenstellenvoordevraagwatzo’ngestoldeidentiteitin
hetdagelijksewerknunogbetekent.Hetonderogenzienvandievraagkan
somsleidentotpijnlijkemomenten.Danwordtpasduidelijkhoedeinterpretatievanbepaaldesituatiestussenmensenverschilt.
“Dithebiknognooittegenjegezegd,maarikdoehetnuwel”,zegtElly.
Bertkijktzijncollega-afdelingsleiderverrastaan.Watzouzebedoelen?
BertenEllyzittenineenintervisiebijeenkomstenhetmoeizameverloop

Hetismoeilijkomonderwoordentebrengenwatvanwaardeis,wat
werkelijkbelangrijkgevondenwordt.Misschienisdatwelzomoeilijkomdat
jevoeltdatanderenhetmisschienwelheelandersziendanjij.Hetgaat
somsomkleinezaken:eenuitgesprokenwoord,eengebaar,ofeenstilte
waarjewoordenverwachtte.Somslijkthetzoonbelangrijk,wordener
schijnbaaronlogischeverbandengelegd.Elly,inhetvoorbeeldhierboven,
voeltzichalleenstaaninhaarpositie.HaarcollegaBertheeftdatnietinde
gaten.Dathijhaarnietopenlijksteunt,daarheefthijnognooitbijstilgestaan.VoorEllyisdatechterdedirecteredenwaaromzijzoslechtmetKees
overwegkan.EenkleineblijkvansteunvanBert,afentoetijdensdevergadering,zouvoorhaareenwereldvanverschilmaken.
Omdeonderliggendewaardenenbetekenissenbovenwatertekrijgen,en
omdeschijnbareonlogicabegrijpelijktemaken,zijnzoalsgezegdverhalen
bijzonderbruikbaar.Alsmensendoormiddelvanverhalenmetelkaarin
gesprekzijn,doetzicheenomslagpuntvoor.Datgebeurtmeestalopeen
onverwachtmomentenviaeenonverwachteinvalshoek.Jekuntniet
plannenwanneerenhoedieomslagplaatsgaatvinden.Welkunjezorgen
voorgunstigeomstandighedenomdieomslagteontlokken.Hetluistert
nauwomdieomstandighedentebereiken.Hetgaathierbijomhetzoeken
naareenprecairebalanstussenhoofdenhanden,hartenziel.Verhalen
endialogenkunnenhelpen,hebbenwegezien,omdiebalansinonderling
contacttebereiken.
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Hoofdstuk 2
Leren en leven
met hart en ziel

OpeenzelfportretdatdeschilderMarcChagallmaakte,beeldthijzichzelf
afmetzevenvingersaaneenhand.HiermeeverweeshijnaarhetJiddische
gezegde:“Mitallezibnfinger.”Jeergensmethartenzielaangeven,wordt
daarmeebedoeld.VoorChagallwasdat(blijkbaar)deschilderkunst.Wij
zullenonsmetalle‘zevenvingers’moeteninzettenomtevindenwatin
onzescholenvanwaardeis.

