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Antwoord geven op de situatie.  

Een studie van spiritualiteit in organisaties. 

 

Probleem- en vraagstelling 

 

De aanleiding voor deze studie is de combinatie van management en spiritualiteit, zoals die elkaar bijvoorbeeld 

raken bij missie en visie van organisaties, inspirerend leiderschap en de belangstelling voor spiritualiteit in het 

werk. In grote lijnen kunnen in de managementliteratuur twee benaderingen worden onderscheiden. De eerste 

benadering stelt het rendement en de productiviteit van organisaties centraal. De tweede positie draait om de rol 

van spiritualiteit bij transformatie van organisaties. Met de kwantitatieve methode die het bedrijfskundig onderzoek 

domineert dreigen belangrijke existentiële en ethische kwesties uit het oog te geraken die aan de orde zijn bij 

samenwerking in organisaties.  

 

Het probleem met de nadruk op de kwantitatieve methode in het onderzoek naar spiritualiteit wordt hier gezien in 

het licht van een bredere discussie over de verhouding tussen mens en organisatie in de managementtheorie. 

Deze discussie is onder meer verbonden met de human relations beweging, de kwaliteit van arbeid en 

excellerende en visionaire organisaties. In al deze bewegingen wordt het belang erkend van individuele 

ontwikkeling van mensen en de noodzaak om mensen te begrijpen. Desondanks blijkt het bedrijfskundig 

onderzoek elke keer weer gericht te zijn op het belang van stabiliteit en overleving van de organisatie waarbij het 

ontwikkelen van managementinstrumenten voorop staat. Het probleem waar deze studie zich mee bezighoudt is 

dat spiritualiteit in organisaties vanuit managementperspectief lastig te conceptualiseren is zonder in de valkuil 

van objectivisme te trappen. De vraag die centraal staat is hoe kan worden vermeden dat spiritualiteit in 

organisaties een nieuw instrument wordt in het belang van de organisatie als systeem ten koste van mensen. 

 



Uitgangspunt en methode 

 

Om deze vraag te beantwoorden wordt aangeknoopt bij de sociologische vooronderstellingen van de 

bedrijfskunde, zoals weergegeven door Gibson Burrell en Gareth Morgan.
1
 Volgens deze auteurs bevindt het 

grootste deel van de managementtheorie zich in het functionalistische paradigma, dat wordt gekenmerkt door een 

objectieve verklaring van de sociale werkelijkheid. Daartegenover staat het interpretatieve paradigma dat wordt 

gekenmerkt door een subjectieve verklaring van de sociale werkelijkheid. In deze studie wordt verondersteld dat 

het onderscheid van buiten- en binnenperspectief cruciaal is voor een goed begrip van spiritualiteit in 

organisaties. Het buitenperspectief staat voor het standpunt van de afstandelijke waarnemer van de sociale 

werkelijkheid. Het binnenperspectief staat voor het geëngageerde standpunt van de deelnemer in de sociale 

werkelijkheid. In het verlengde hiervan wordt een antropologische methode van onderzoek gevolgd. In deze 

studie wordt management beschouwd vanuit binnen- en buitenperspectief; vervolgens wordt spiritualiteit 

eveneens vanuit beide perspectieven belicht. 

 

 

Management vanuit binnen- en buitenperspectief 

 

Het binnenperspectief van management verheldert dat organisaties zichzelf ook van binnenuit moeten begrijpen 

om het hoofd te kunnen bieden aan verandering. De dynamiek tussen een objectieve manier van kijken naar de 

sociale werkelijkheid en het kijken ‘van binnen naar buiten’ wordt beschreven aan de hand van de het relaas van 

het voormalige hoofd Corporate Planning van Royal/Dutch Shell, Arie de Geus, in zijn boek The Living Company.
2
 

Hij stelde zich de vraag of zijn identiteit als manager wordt bepaald door het bedrijf of dat het bedrijf wordt 

gevormd door de werknemers. Zijn antwoord luidt dat geen van beide waar is. Werknemers aanvaarden tot op 

zekere hoogte gezichtspunten en overtuigingen die zij anders niet zou hebben, maar dat betekent niet dat zij hun 

beoordelingsvermogen of kritische mening opgeven. In zijn relaas vestigt De Geus de aandacht op verschillende 

ontdekkingen. (a) Het dominante managementparadigma, met name de economische rationaliteit, doet geen 

recht aan de eigen aard van organisaties. Hij pleit voor leren als criterium voor succes. (b) Het is onnodig om een 

lerende organisatie te ‘bouwen’. Die is er immers al. Hij begint besluitvorming te zien als een leerproces. (c) 

Bestuurders en managers vinden het lastig om besluitvorming te zien als leren. Dat leidt hem tot de conclusie dat 

hij beter ´van buiten naar binnen´ kan praten dan andersom. 

 

De ontdekkingen van De Geus zijn relevant voor organisaties om het hoofd te bieden aan de veranderende 

omgeving. Hij legt zelf een verband met het onderzoek van James Collins en Jerry Porras naar visionaire 

ondernemingen.
3
 Uit hun onderzoek blijkt het belang van een kernideologie (identiteit) om het hoofd te bieden 

aan de veranderende omgeving. Collins en Porras merken op dat managers kernideologie (die geen externe 

rechtvaardiging behoeft) verwarren met strategie (die wel van buitenaf gerechtvaardigd wordt). Met andere 

woorden: managers zijn gewend om van buiten naar binnen te kijken. Dat correspondeert met de ervaring die De 

Geus beschrijft.  

 

Vanuit het buitenperspectief van management staat de vraag centraal hoe alles wat mensen bezighoudt met 

betrekking tot organisaties in de managementtheorie wordt ingekaderd. Om deze vraag te beantwoorden wordt 

eerst ingegaan op de karakteristieke methodiek van bedrijfskundig onderzoek. Aan de hand van de bekende 
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Hawthorne studies wordt geïllustreerd dat de interpretatie van situaties door de werknemers van belang is om de 

sociale werkelijkheid te begrijpen, maar dat de managementtheorie desondanks terugvalt op objectivisme. 

Vervolgens wordt toegelicht wat de gevolgen zijn voor de managementtheorie. 

 

De problematiek wordt toegelicht door twee klassieke managementdenkers te contrasteren: Chester Barnard en 

Mary Parker Follett. Barnard zag een organisatie als onderneming gebaseerd op samenwerking van mensen die 

een gezamenlijk doel nastreven en die sensitief management vergt om een staat van evenwicht te behouden. Het 

probleem is dat Barnard geen antwoord heeft op de balans tussen samenwerking en individuele ontwikkeling. Alle 

nadruk ligt bij hem op het belang van samenwerking. Het directe gevolg van deze conceptualisering is dat 

managers voortdurend moeten uitleggen dat hun organisatie niet alleen geïnteresseerd is in winst en 

productiviteit. Moreel leiderschap kan worden beschouwd als een symptoom van het probleem dat Barnard 

ontweek.  

 

Follett’s benadering van de spanning tussen individuele mensen en sociale groepen staat in scherp contrast tot 

Barnard. Volgens Follett is het niet de taak van managers om mensen er toe te brengen om orders uit te voeren, 

maar om manieren te vinden om te ontdekken wat de situatie vraagt waar mensen voor komen te staan. Zij denkt 

dan ook volstrekt anders dan Barnard over doel, evenwicht en beheersing van organisaties. Door dit contrast 

wordt duidelijk dat alles wat mensen bezighoudt met betrekking tot organisaties wordt ingekaderd door bepaalde 

opvattingen over doel, evenwicht en beheersing. Follett maakte onderscheid tussen macht-over-anderen en 

kracht-met-elkaar. Het centrale concept dat Follett hanteert om dit onderscheid te operationaliseren is ‘integratie’. 

Zij contrasteert dit met ‘dominantie’ en ‘compromissen’.  

 

 

Spiritualiteit vanuit binnen- en buitenperspectief 

 

Het binnenperspectief van spiritualiteit knoopt aan bij Follett’s concept van ‘integratie’. Follett suggereert dat 

integratie de manier is om te ontdekken wat de situatie vraagt. Dit concept van integratie maakt een vergelijking 

mogelijk met spiritualiteit, die ook een proces van ontdekking behelst. Dit wordt toegelicht met de metafoor van de 

‘weg’, waarmee alle wereldreligies zichzelf aanduiden. De verschillende spiritualiteitsscholen die binnen religieuze 

tradities zijn ontstaan, hebben alle een kritische houding ontwikkeld met betrekking tot de weg die wordt gevolgd. 

Dat impliceert kritische aandacht voor alles wat de volgelingen van de school op hun weg tegenkomen. In deze 

studie wordt Follett’s concept van ‘integratie’ verhelderd aan de hand van één bepaalde spiritualiteitsschool 

binnen de christelijke traditie: de Sociëteit van Jezus (jezuïetenorde). De vraag hoe de beste beslissing genomen 

kan worden in de verschillende situaties waar de leden van de jezuïetenorde voor zouden komen te staan, hoort 

tot de kern van de ignatiaanse spiritualiteit.  

 

In de jezuïetenorde worden de Constituties (vergelijkbaar met een governance code) aangeduid als ‘een manier 

om te werk te gaan’. Het kenmerk van de manier om te werk te gaan binnen de jezuïetenorde is deliberatie. 

Deliberatie is niet alleen een manier om de mening van betrokkenen te horen en steun te verwerven voor 

besluitvorming van hogerhand, maar een manier om de beste keuze te maken. De ignatiaanse opvatting van 

‘gehoorzaamheid’ speelt hierin een centrale rol. In zoverre als gehoorzaamheid wordt verstaan als gehoorzamen 

aan de wil van iemand anders, is de notie van gehoorzaamheid vaak gevoed door voluntarisme in plaats van 

realisme. Ignatius was de eerste in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit die een oplossing moest 

vinden voor dit spanningsveld. Op grond van zijn religieuze zingevingskader was individuele vrijheid voor hem 

even belangrijk als hiërarchie. Bovendien besefte hij vanuit zijn bestuurlijke achtergrond dat de overste de details 



van de situatie waarin gehandeld moest worden meestal niet zou kunnen overzien. Voor Ignatius ging het bij 

gehoorzaamheid niet om centraliseren van macht, maar om versterken van gezag op de lagere niveaus van de 

jezuïetenorde. Het principe dat ten grondslag ligt aan de Constituties is dat elk individu de macht heeft om het 

goede te doen, maar ieder moet zich onderwerpen als hij iets verkeerd doet. Vanuit het binnenperspectief van 

spiritualiteit wordt hiermee verhelderd dat integratie ontstaat in een dialectische relatie tussen eenheid en vrijheid. 

Overigens verklaart de deliberatie uit zichzelf niet hoe de beste keuze wordt gemaakt in de situatie. Dit 

veronderstelt namelijk ook dat de situatie op een of andere manier wordt beoordeeld. De jezuietenorde maakt 

hiervoor gebruik van ‘onderscheiding’. De leden van de orde worden hierin getraind door middel van de 

Geestelijke Oefeningen.  

 

Vanuit het buitenperspectief van spiritualiteit staat de vraag centraal of onderscheiding geleerd kan worden als 

onderdeel van spiritualiteit in organisaties zonder dat het ignatiaanse zingevingskader wordt onderschreven. Om 

deze vraag te beantwoorden wordt spiritualiteit in organisaties opgevat als een manier van te werk gaan bij 

besluitvorming van binnen naar buiten die gekenmerkt wordt door voortdurende activiteit om verschillende 

elementen die binnenkomen in het besluitvormingsproces te integreren. Aan de hand van de manier van te werk 

gaan in de jezuïtenorde wordt een methode in kaart gebracht die beoogt om de beste keuze te maken in de 

verschillende situaties waar organisaties voor komen te staan. In deze studie wordt met name ingegaan op de 

methodiek van het omgaan met macht; de methodiek bij het beoordelen van situaties; en de methodiek van 

deliberatie. Het beoordelen van situaties veronderstelt een levensbeschouwelijk kader. Met betrekking tot de 

vraag of onderscheiding geleerd kan worden (als onderdeel van spiritualiteit in organisaties) zonder dat het 

ignatiaanse zingevingskader wordt onderschreven zijn twee posities mogelijk. Beide posities erkennen dat 

onderscheiding een zingevingskader veronderstelt, maar de eerste acht het ignatiaanse zingevingskader 

normatief. De tweede positie sluit andere zingevingskaders niet uit. 

 

 

Antwoord op de onderzoeksvraag 

 

De onderzoeksvraag wordt in deze studie beantwoord door spiritualiteit in organisaties op te vatten als een 

methodische manier van te werk gaan met besluitvorming ‘van binnen naar buiten’. De methode is er op gericht 

om de beste keuze te maken in de verschillende situaties waar de organisatie voor komt te staan. Het leidende 

principe wordt gevonden in de notie van een ‘weg’ die gevolgd moet worden met betrekking tot het omgaan met 

macht, beoordeling van situaties en deliberatie. 

 


