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Transformeren als een kunstenaar 
 

Jan Rotmans zei onlangs dat de huidige wereld zo complex is dat we filosofen en kunstenaars 
nodig hebben om het te begrijpen. Ik denk dat dit zeker geldt voor de transformatie van het 
sociale domein waar veel gemeenten en maatschappelijke (zorg) organisaties nu mee bezig 
zijn. Er wordt veel geworsteld met de vraag hoe zo’n transformatieproces aan te pakken. Ik 
heb geen kant-en-klare oplossing, maar denk wel dat deze verandering een andere aanpak 
vraagt dan we vaak gewend zijn. 

 

TOENEMENDE COMPLEXITEIT EN VERANDERING 

Soms verlangen we nog wel eens terug naar de oude tijd. De tijd waarin alles wel maakbaar 
leek. De huidige maatschappij is zo hard aan het veranderen dat wat je vandaag hebt 
bedacht, morgen al weer als achterhaald bestempeld kan worden. Daarbij komt dat de 
complexiteit door de mondialisering en de netwerksamenleving alleen maar toeneemt. De 
vraagstukken waarmee organisaties geconfronteerd worden zijn niet meer alleen op te 
pakken. Organisaties moeten samenwerken, met elkaar en met klanten. Net zoals gemeenten 
moeten samenwerken met maatschappelijke organisaties, inwoners en private partijen. Dat 
levert nieuwe uitdagingen op. Samenwerking komt alleen tot stand op basis van 
gelijkwaardigheid en vertrouwen. Er is dus geen partij meer die het voor het zeggen heeft en 
de lakens uitdeelt. Tegelijkertijd heeft elke partij de verantwoordelijkheid om zijn eigen klus 
te klaren. In het kader van de transformatie heeft de gemeente expliciet de 
verantwoordelijkheid om het systeem te laten functioneren. Hoe doe je dat? Je kunt immers 
niet afdwingen. Bovendien weten de betrokken partijen eigenlijk niet hoe dat systeem er na 
die transformatie nu precies uit moet komen te zien.   

Om deze complexiteit het hoofd te bieden moeten we af van de traditionele vormen van 
sturing, ontwerpen en samenwerking. 

 

WAT DAN WEL? 

Als directeur van een Welzijnsorganisatie in Utrecht gaf ik leiding aan een complexe 
verandering van zowel de inhoud van het werk, als de vorm van de organisatie. Tijdens dit 
werk merkte ik steeds vaker dat ik een beroep deed op mijn kunstenaarsvaardigheden; een 
werkwijze en benadering die ik me eigen maakte tijdens mijn opleiding aan de 
kunstacademie.  

 

ALLES IS MATERIAAL 

Een van de eerste en meest fundamentele lessen op de kunstacademie is ‘alles is materiaal’. 
Elk ding, elke gedachte, elke interactie is in potentie materiaal om een werk van te maken. 
Studenten worden aangemoedigd om uiteenlopende beelden, ideeën en materiaal te 
verzamelen. Om deze in het atelier uit te stallen en op te hangen en om vanuit die zelf 
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verzamelde inspiratiebronnen aan de slag te gaan. Dit verzamelen is een doorgaand proces, 
als een stromende, steeds veranderende basis van het werk in het atelier.  

Tijdens het veranderingsproces in de organisatie legde ik ook zo’n verzameling aan. 
Associatief schreef ik gedachten, mogelijkheden tot samenwerking, methoden, opmerkingen 
van burgers, theorieën, deadlines, vragen van medewerkers enzovoort op losse A4tjes. Deze 
papiertjes zwierven over mijn bureau. Ze vormden een houvast voor alle losse elementen die 
ik van belang vond in de razendsnelle en meervoudige veranderingen. Soms zat ik er een 
tijdje mee te schuiven, waardoor ogenschijnlijke losstaande elementen opeens verband met 
elkaar kregen. Soms pakte ik er een paar uit om mee aan de slag te gaan tijdens een 
vergadering of in een verandertraject. Er kwamen voortdurend nieuwe bij en er verdween 
ook weer papier omdat dat wat er op stond ‘gedaan’ was of niet meer zo relevant leek. Deze 
A4tjes werden een belangrijke en tegelijkertijd flexibel houvast, van waaruit ik mijn eigen 
dagelijkse bezigheden vormgaf èn van waaruit ik het veranderingsproces van de bredere 
organisatie vorm gaf. 

 

ELKE DAG WERKEN EN VERDUREN DAT JE HET NOG NIET WEET 

Een ander belangrijk inzicht dat ik opdeed op de kunstacademie is dat het werk ontstaat in 
het voortdurend werken. En dat je in dit voortdurend werken vaak geen idee hebt waar al dit 
werk nu precies toe gaat leiden. 

Er is niet zoiets als een moment van inspiratie, waarin het werk als idee helemaal af is 
waarna het werk alleen nog maar uitgevoerd moet worden. Het kunstwerk ontstaat door 
werken, weer werken, verder werken… Vaak begint het werken met scharrelen tussen het 
verzameld materiaal, en een beetje mee spelen en klooien. In het werken in het atelier gaat 
het altijd anders dan gedacht of gehoopt. Het materiaal waarmee je werkt, heeft een eigen 
structuur, een eigen logica, het bepaalt op die manier mee hoe ‘het werk’ wordt.  
Een belangrijk onderdeel van het werken is kijken; wat is dit? Wat heb ik gemaakt? In dit 
kijken, soms alleen, soms met anderen ontstaat de betekenis van het werk. Vaak pas nadat 
het werk gemaakt is. Met elke nieuwe ‘kijker’ naar het werk kan er nieuwe betekenis 
ontstaan. Iedereen kijkt met een andere invalshoek, ziet een andere laag. 

Bij het werken in het atelier leerde ik om te verduren dat je niet precies weet wat je aan het 
maken bent. Verduren dat soms pas achteraf duidelijk wordt wat de exacte betekenis is van 
het werk dat je verzet hebt. Verduren ook dat veel werk achteraf nauwelijks betekenis krijgt, 
blijft liggen in een hoek van het atelier. En verduren dat werk door de ogen van anderen een 
heel andere betekenis krijgt dan je zelf had kunnen bevroeden. Deze lessen in ‘verduren’ 
bleken me te helpen bij het verduren van de vele ongewisse uitkomsten die ik tegenkwam in 
het complexe transformatieproces van het welzijnswerk. 

 

BESCHOUW ELK WERK ALS AF  
BESCHOUW ELK WERK ALS ONDERDEEL VAN EEN DOORGAAND PROCES 

In het propedeusejaar van de kunstacademie werd verwacht dat er enorm veel en 
uiteenlopend werk werd gemaakt. En elk werk, elke schets, werd met evenveel aandacht 
bekeken en beoordeeld. Ik herinner mij dat mijn leraar grafiek, met groot enthousiasme kon 
wijzen op een enkel lijntje in een eenvoudig tekeningetje. Dat voelde ongemakkelijk en 
overdreven. Niet elke streep die je trekt is het toch waard om zo serieus bekeken te worden? 

Mijn gevoel hierover verschoof langzaam. Ik ontdekte dat ‘af werk’ dat tentoongesteld wordt 
ook nooit de bevrediging geeft van een afgerond geheel. Er is altijd iets dat nog niet gelukt 
is, altijd is er een volgende stap in het werk die zich alweer aandient. Ook het werk dat als 
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‘af’ bestempeld in de tentoonstellingsruimte staat is onderdeel van het doorgaande proces 
van werken. Dus waarom niet elke kleine schets met net zoveel aandacht bekijken als het 
werk in een tentoonstelling?  

Deze benadering dat elk werk, hoe klein ook af is, is enerzijds empowering; het geeft grote 
waarde aan elke poging, het geeft vertrouwen dat elk werk dat ik verzet van waarde is. 
Tegelijkertijd maakt deze benadering nederig: het werk is weliswaar af, maar schiet tekort. 
Er is altijd een vervolg, iets dat ontbreekt, een aanvulling die nog gemaakt moet worden, een 
zijpad dat lonkt. Het werk is nooit gedaan. 

 

OMGAAN MET COMPLEXITEIT ALS EEN KUNSTENAAR 

De transformatie is eigenlijk één grote uitdaging in omgaan met complexiteit. Geert Teisman 
geeft aan dat in een dergelijke situatie je eigenlijk alleen onderzoekend kan handelen, 
waarbij je de complexiteit als een gegeven aanvaardt. Je gaat als het ware aan de slag en al 
doende bouw je met elkaar iets nieuws. In dat kader hebben Jaap Peters en Harold Jansen 
het over organisatieherontwikkeling. Zij pleiten ervoor om in verandertrajecten er vanuit te 
gaan dat de verandering al lang bezig is. Dat deze vormgegeven wordt door medewerkers 
zelf. Het zijn immers die vakmensen die in de praktijk meemaken wat er gebeurt en er naar 
moeten handelen.  

Ik denk dat de werkwijze en benadering van een kunstenaar hierbij dienstbaar is. In de 
transformatie is alles materiaal. Elke werkwijze, elk protocol, elke medewerker die zijn werk 
vormgeeft, elk juridisch kader, elke samenwerkingsafspraak, alles is aangrijpingspunt voor de 
veranderingen. Iedereen in deze transformatie moet verduren dat de uitkomst nog niet 
duidelijk is, en dat tegelijkertijd elke dag gewerkt moet worden. Er wordt geprobeerd, 
gescharreld en gemodderd, in de wetenschap dat dit ‘iets’ oplevert, ‘iets’ dat in het werk, 
samen met anderen betekenis krijgt. En dat elke kleine stap, hoe onbetekenend dit ook voelt, 
het transformatiewerk is. Elke stap is af en is onderdeel van een doorgaand complex proces 
van transformatie. 
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