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Jaap Peters

• Bedrijfskunde (IIB) in Delft gestudeerd

• Werkstudent in het MBO-onderwijs

• Sinds 1985 Organisatieadviseur bij EY (10 jr) en DeLimes (27 jr)

• Soms Organisatieactivist 

• 11 boeken en 3 herziene drukken

• Twee Raden van Toezicht

• Getrouwd

• Drie kinderen, aanhang, 1 kleinkind

• Voorzitter VVZwammerdam

• Bestuurslid Fonds Alphen



De lijn van mijn verhaal
‘het belang van ruimte’ 

voor de toepassing van
menselijk maatwerk

• Ons gezamenlijk fundament

• De rol van vakmanschap

• Moraliteit volgens Emmanuel Levinas

• Trots & schaamte

• Leiderschap (Ben jij een Max?)

• Inrichten van je organisatie

• Intelligente Ongehoorzaamheid



Stokstaartjes (wiki)
• Elk individu in de groep heeft een 

afzonderlijke taak;

• Sommige dieren zijn wachters en staan 
op de uitkijk;

• Wachters staan ook altijd hoger dan de 
rest zodat ze een beter zicht hebben;

• Verder zijn er ook nog jagers en 
babysitters die de kleintjes in het oog 
houden als hun ouders er niet zijn;

• Stokstaartjes die laag in de pikorde 
staan, zijn het meest innovatief en 
volhardend als het aankomt op 
voedsel zoeken of problemen 
oplossen;

• Bij gevaar gaan alle stokstaartjes 
fanatiek graven; dit doen ze om een 
stofwolk te creëren die het roofdier op 
de vlucht jaagt.;

• Links is Timon (uit The Lion King, 1994)



de Limes



Professor 

Dorien
Pessers

DeLimesDeLim es



de kunst van het goede en het billijke
de basis van ons rechtssysteem geeft ruimte!



Als u begrijpt 
wat ik bedoel
(terug naar de bedoeling, …

je kunt niet zonder)



Balans – Evenwicht tussen jouw binnenkant (bedoeling) - en de buitenkant (de regels)

ius est ars boni et aequi

lex dura sed lex



Casper David Friedrich 
(1774-1840)

Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, 
sondern auch was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in 
sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich 
sieht. (Dresden)

(alles wat een buitenkant heeft, moet ook een
binnenkant hebben)



Over eigenaarschap

• De beide plaatjes hebben precies dezelfde 
Legosteentjes

• Echter … in het onderste plaatje zijn ze 
geplaatst naar de geest van zoon Derk

• Deze helikopter is niet ergens bedacht in 
Denemarken, maar in Zwammerdam

• Het is dan ook ‘zijn’ helikopter

• De steentjes zijn wel door derden gemaakt en 
aangeleverd (wel invloed dus)



De rol van 
vakmanschap

Bij vakmensen is 
improviseren de 

standaard



‘Laat het maar aan mij over’

Just Leave me do it
(Max Verstappen, 23 april, Imola)

Gebaseerd op Vakmanschap, 
Verbinding en Vertrouwen

Is dit wat we bedoelen met 
leiderschap?



Mary Parker Follett (1868 – 1933)

Richting van het zoekproces over Leiderschap



Systemen nemen het 
morele zicht weg op de 

werkelijkheid.

Volgens de Franse filosoof Emmanuel 
Levinas (1906-1995) is het uitwisselen 
van de blik een morele handeling die 
vooraf gaat aan het gesproken woord 

en waarmee we elkaars bestaan 
erkennen. 

(‘ik word gezien’)

Dit is de kern van de zaak als je ‘de menselijk maat’ serieus neemt 

(organiseer ‘de blik’ als regels niet passen)



Vakmensen kennen trots & schaamte

Met schuld kun je schuiven,

met schaamte niet. 

(Freek de Jonge)

Het zoeken naar de ruimte begint vaak 
met schaamte. En er ligt een link tussen 

schaamte en durven te veranderen. 
(Emmanuel Levinas)
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Eerst regels dan mensen

Eerst mensen dan regels

ANDERS ORGANISEREN

Waar sta je met je gezicht naar toe?
Verschuiving van perspectief

Boven-aanzicht



De verandering in 2015/2016 
(‘De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.’)



Oefenen met professionele autonomie

ContextMissie Regels

Wel of niet

‘Intelligent

Ongehoorzaam’

Wel of niet

gaan 

‘Prutsen’

Professionele Autonomie 

lens betekenis handelen afwijken creatief oplossen

De lens waarmee je kijkt leidt tot betekenisgeving, zet aan tot handelen volgens de regels of niet 

en als het niet volgens de regels kan, moet je wellicht improviseren (prutsen).



Sitra kan het allemaal!

Sitra is ‘Intelligent 

Ongehoorzaam’, neemt de ruimte 

waar nodig en wordt gefokt op 

‘probleemoplossend vermogen’. 

Een kwaliteit van een stokstaartje 

met de laagste rang. 


