
Defensie in de netwerksamenleving

De netwerksamenleving is een samenleving die de hele tijd verandert. Waar steeds nieuwe vragen opkomen,
waar ongebruikelijke antwoorden bij passen. Waar mensen veel zaken zelf ter hand nemen en soms een steuntje
in de rug nodig hebben. Waar een flinke discussie over de nut en de noodzaak van een overheid wordt gevoerd.
In de netwerksamenleving vinden groepen mensen elkaar omdat een vraag ze boeit. Of omdat ze ideeën over
een oplossing delen. Elk mens heeft verschillende groepen
waar hij bij hoort en die groepen zijn soms kort, soms lang
bij elkaar. De samenleving is dus, meer dan ooit, continu in
beweging. En vraagt daarom van elke overheid en van elk
onderdeel van de overheid, steeds om beweging. Als
leiders in de netwerksamenleving, hebben we dus een
opdracht: help je mensen om te groeien zodat ze
zelfstandig mee kunnen bewegen met de vragen van de
samenleving.
Dat klinkt nogal klinisch. Eigenlijk gaat het hier om: hoe zet
jij je medewerkers in vuur en vlam?

Dat vraagt om een ander soort leiderschap dan we tot nu
toe gewend zijn. Het vraagt niet meer om opdrachten,
lijnsturing, rapportages en hiërarchie. Het vraagt om
verdieping in mensen, in snappen hoe je mensen in elkaar
zitten, onder welke omstandigheden ze groeien en ze zelf
aan zet laten om in beweging te komen. Veel mensen
noemen dit 'nieuw leiderschap'.

Wat beweegt ons? Wil je meer weten over wat je mensen
beweegt? Dan zijn typologieën als management drives,
MBTI, Mentality en the Big Five handig. Het zijn allemaal
rasters waardoor je wat meer grip krijgt op hoe mensen in elkaar zitten. Pas als je iemand kent, weet je hoe je
hem kunt motiveren en belangrijker: hoe hij zichzelf kan motiveren. Empathie, het vermogen om je te
verplaatsen in de ander, is daarmee voor elke leider een belangrijke karaktereigenschap geworden.

Waar bewegen we ons naartoe? De nieuwe leider is veel meer op zoek naar de onderstroom, naar wat er echt
leeft. Mensen zeggen niet altijd wat ze bedoelen of wat er werkelijk aan de hand is. Maar de onderstroom
bepaalt wel de richting die mensen gaan en de snelheid waarmee dat gebeurt. Dit wordt o.a. beschreven in
systemisch transitiemanagement, in deep democracy, de petrischaaltjes van Thijs Homan en in de technieken die
mediators toepassen.

Waarom bewegen we? Nieuwe leiders zoeken samen met hun eigen groep naar wat ze bindt, naar hun reden
van bestaan (de 'Why' van Simon Sinek). Combineer je dat met de motivatie en de talenten van mensen, dan
ontstaat er spontane beweging.
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