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Even voorstellen



Rol wetenschap: kijkt en denkt nieuwsgierig mee



Het verhaal van Jan en Loek



En van Thomas en Hans



Wat is de belangrijkste overeenkomst tussen Loek 

en Hans (de vader van Thomas)?

Bespreek met je buurman/-vrouw



Gewone professionals hebben het ‘makkelijk’



Het leven is complex geworden

cliënt



Je weet waar je heen wil, maar niet waar je uitkomt

?



Hoe komt het? (Een beetje wetenschap)

/opvattingen

?



Hoe complexer het probleem, hoe meer 

deskundigen en voorzieningen 

(onbeheersbaarheid)

Hoe meer deskundigen/voorzieningen hoe groter 

het marktfalen (informatie-assymetrie en 

prestatieparadox).

Eerste conclusie: ‘de markt’ is vaak geen oplossing



De Dinges vervult een sleutelrol

/doelen

DINGES



Dinges brengt verandering in een omgeving waar 

zij/hij weinig invloed op heeft (agency)

Tweede conclusie



Wat is die omgeving

Professional



De invloed van de professional: het idee

Professional

idee



- De bureaucraat

- De meeloper/meehuiler (met de klant, met 

werkgevers of de politiek)

Zo niet

idee



Zo dus wel, maar…..

Professional

idee



….. de dinges is nooit alleen!

Professional

plan

dinges

dinges

dinges



- Opereer altijd vanuit een eigen idee/plan. Jij hebt 

kennis en ervaring.

- Je kan het niet alleen, dus: 

- Stap op anderen af (extern EN intern)

- Benut je netwerk en breid het uit

- Neem de tijd voor (voortdurend) contact

- Luister naar de doelen en zorgen van je partner(s)

- Wees bereikbaar en beschikbaar

Hoe word je een Dinges? (1)



- Accepteer het onvolmaakte. Veel oplossingen zijn niet 

optimaal/tijdelijk. Het werk is nooit af.

- Waardeer de uitkomst én het proces (ook van jezelf)

- Benut je betrokkenheid/passie

Hoe word je een Dinges? (2)



Samengevat: het vakmanschap van de Dinges

Rollen van de Dinges

Verbinden

Communiceren

Ondernemen

Afstemmen

Kennis en ervaring

Methoden 

Wet en regelgeving

Omgeving

Persoonlijkheid
Optimisme - Daadkracht Doorzettingsvermogen -

Fysieke energie - Passie - Betrokkenheid 
Inlevingsvermogen - Opportunisme



Succesvol samenwerken: ga op zoek naar de 

Dinges in jezelf.

Iedereen een Dinges?



Tegen welk probleem zijn Loek en Hans 

onherroepelijk aangelopen?

Bespreek met je buurman/-vrouw



Erkenning van het vakmanschap van de Dinges 

vraagt om andere organisaties en andere 

aansturing.

Derde conclusie



▪ De Dinges krijgt ruimte en vertrouwen

▪ De Dinges vult eigen functie(omschrijving) in

▪ De Dinges praat regelmatig met de 

leidinggevende en de collega’s over de lopende 

cases (doelen, kwaliteit en waarden)

▪ De Dinges en LG formuleren gezamenlijk de 

targets (uitkomsten én proces/netwerken)

▪ De Dinges en LG formuleren en bespreken 

regelmatig de leerdoelen (scholing, intervisie)

De Dinges in een organisatie



Wat betekenen deze inzichten voor jou als 

professional? Wat moet jezelf veranderen?

Wat betekent de erkenning van de Dinges voor 

jouw organisatie/leidinggevenden? 

Wat moet anders? Of juist niet.

Discussie



https://www.researchgate.net/publication/327871720
_De_ontdekking_van_de_Dinges_Kampioen_van_het_
hedendaagse_netwerken.

Alles in een boekje

https://www.researchgate.net/publication/327871720_De_ontdekking_van_de_Dinges_Kampioen_van_het_hedendaagse_netwerken


Leve de jobcoach, leve de Dinges

https://www.youtube.com/watch?v=OkcCTpzInRQ

https://www.youtube.com/watch?v=OkcCTpzInRQ
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