
 

 

 

 

Organisaties en hun omgeving worden steeds complexer. Zowel intern als extern speelt een 
grote diversiteit aan thema's. Daarnaast zorgt een breed stakeholdersveld voor complexe 
afwegingen en lastige dilemma’s. Als directeur of bestuurder kun je geen eenzijdige route 
varen, maar zal je steeds weer moeten zoeken naar het ‘creatieve midden’. Dit vraagt kennis 
van de essenties van tegenstellingen in organisaties en de dilemma's die hierbij spelen, maar 
ook inzicht in het eigen leiderschap en de voorkeursstijlen in besluitvorming.  
 
 

De course Hanteren van dilemma's in organisaties 

biedt een diepgaand leertraject waarin je je zowel 

theoretisch als praktisch schoolt in het hanteren van de 

tegenstellingen waar je als bestuurder of directeur 

mee te maken hebt. Door het creëren van diep 

zelfinzicht en het leren werken met krachtige 

methodiek, biedt deze course een handreiking in het 

omgaan met dilemma’s in de praktijk.  
 

Je volgt de course in een kleine groep van zes 

directeuren en bestuurders uit diverse sectoren.  

Daarnaast biedt de course persoonlijke reflectie en 

werk je aan een actueel vraagstuk uit de praktijk.   

 

Tegenstellingen in organisaties 

Tegenstellingen in organisaties zijn veelal te zien als 

een polariteit: een geheel van twee tegengestelde 

polen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.   

 

Er is een aantal polariteiten die in elke organisatie 

voorkomen. Zo zal elke organisatie zich moeten 

verhouden met de polariteit van vernieuwen en 

consolideren. Dit betekent dat zij het midden moet 

vinden in enerzijds exploreren (van vernieuwing) en 

anderzijds exploiteren (van het bestaande).  

 

We spreken hier van een inherente organisatiepolariteit: 

een polariteit die per definitie speelt in organisaties. 

Andere inherente organisatiepolariteiten vinden we in 

de tegenstelling tussen lange en korte termijn en 

centraliseren en decentraliseren.  

 

In de course maken we intensief kennis met de 

dilemma’s die inherente polariteiten in de besturing 

van organisaties opleveren en hoe deze polariteiten 

effectief te managen zijn.  

 

Hanteren van dilemma’s 

Complexe tegenstellingen kunnen je voor lastige 

dilemma's plaatsen. Als bestuurder of directeur word 

je daarbij geconfronteerd met je persoonlijke 

voorkeursstijl.  

 

Reken je snel en vastberaden af met een dilemma, dan 

schept dit direct duidelijkheid in de organisatie. Het 

kan echter ook betekenen dat zaken worden 

geforceerd, waardoor ze alsnog een stevige nasleep 

krijgen. Kom je juist weloverwogen tot een besluit, dan 

worden vele aspecten meegenomen, maar blijft de 

organisatie ook langer in onzekerheid, waardoor 

onrust kan ontstaan.  
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Je voorkeursstijl leidt dus lang niet altijd tot een 

optimale uitkomst en stelt je niet zelden voor nieuwe 

dilemma's. Meer inzicht in de eigen voorkeursstijl, 

creëert ruimte om op een nieuwe manier met deze 

vraagstukken om te gaan. 

 

Methodiek  

De course is gebaseerd op het gedachtengoed 

Coherence, een integraal concept voor de ontwikkeling 

van mens en organisatie. Daarnaast maken we gebruik 

van een tweetal methoden die helpen om in complexe 

situaties weloverwogen en adequaat tot besluiten te 

komen: Polarity Management van Barry Johnson PhD 

en Dynamische Oordeelsvorming van Dr. Lex Bos.  

 

Programma 

Sessie 1 | Coherentie en polariteiten 

In de eerste sessie maak je kennis met een integraal 

perspectief op organisaties. Je leert een organisatie te 

zien in de ordening van het gedachtengoed Coherence 

en leert de inherente polariteiten hierin te herkennen.  

 

Sessie 2 | Inherente polariteiten 

In de tweede sessie doen we onderzoek naar de 

inherente polariteiten van organisaties. We ontdekken 

hierin een schat aan polaire kwaliteiten en dynamische 

aspecten die aan deze polariteiten te verbinden zijn.  

 

Sessie 3 | Voorkeursstijlen in besluitvorming 

In de derde sessie kijken we vanuit een menskundig 

perspectief naar de innerlijke dynamiek van 

besluitvorming. We kijken naar de persoonlijke 

voorkeurstijl van de deelnemers en onderzoeken de 

impact van de diverse stijlen in de praktijk.  

 

Sessie 4 | Leidende principes en eigen visie 

De vierde sessie staat in het teken van visie. Een 

scherpe visie biedt een verbindend kader en is 

daarmee noodzakelijk om tegenstellingen te kunnen 

verbinden. We werken aan het expliciteren van de visie 

van de deelnemers.  

 

Sessie 5 | Methodiek: Polariteitsmanagement 

In de vijfde sessie maak je kennis met een instrument 

dat het managen van polariteiten op een dynamische 

wijze hanteerbaar maakt. We leren methodisch hoe je 

de positieve aspecten van de twee polen kunt 

versterken en de negatieve aspecten als risico kunt 

managen.  

 

 

Sessie 6 | Methodiek: Dynamische oordeelsvorming 

In de zesde sessie is een hoofdrol weggelegd voor een 

instrument voor oordeels- en besluitvorming. Dit 

instrument kent een dynamische weg om op een 

gewogen wijze tot een oordeel te komen, waardoor je 

in staat bent om vrij van je voorkeursstijl besluiten te 

nemen.  

 

Sessie 7 | Integratie, reflectie en presentatie 

In de zevende sessie integreren we theorie en praktijk. 

Deelnemers presenteren de inzichten die zij in de 

course hebben opgedaan en reflecteren hierop met de 

groep.  

 

Oefening, casus en intervisie 

Action Learning 

In het programma is veel aandacht voor toepassing in 

de praktijk. Naast praktische oefening in de sessies, 

werk je tijdens de course aan een casus die speelt in de 

eigen organisatie. Daarnaast is er een drietal intervisie-

bijeenkomsten, waarin je je ervaringen met de casus 

met andere deelnemers bespreekt en verder verdiept.  

 

Werkvormen en materiaal 

In de sessies wisselen we theoretische kennis-

overdracht af met verschillende werkvormen. We doen 

dit onder meer via Coherence Opstellingen en Aikido. Bij 

de course krijg je uitgebreid theoretisch materiaal, 

methodiek en instrumenten aangereikt.  
 

Docent 

De course wordt gegeven voor Herman van Kampen 

MBA, medeoprichter van House of Coherence 

grondlegger van het gedachtengoed Coherence.  

 

 

PRAKTISCH 
    

Duur: 7 sessies, doorlooptijd ca. 7 maanden 

Start: voorjaar 2018, data worden in overleg 

vastgesteld 

Frequentie: eens per 3/4 weken  

Studiegroep: directeuren en bestuurders uit diverse 

sectoren 

Groepsgrootte: 6 deelnemers 

Locatie: House of Coherence in Zeist 

Investering: € 2.950 excl. BTW 

Inschrijven: via het inschrijfformulier op onze site 

Meer informatie: Bel of mail Judith Botman MBA via  

030 763 09 48 of judith@houseofcoherence.nl 

 


