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Waarom?
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‘We hebben alles 

gedaan wat we 

konden’

4



‘We hebben alles

gedaan wat we 

konden’

5



‘We hebben alles 

gedaan wat we 

konden’
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‘We hebben alles 

gedaan wat we 

konden’
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Het goede doen

Het goede moet gedaan worden
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 Bestaat uit een geheel van verschillende elementen

 Elk element kan autonoom handelen

 De interacties tussen de elementen zijn non-lineair

 De interacties tussen de elementen leiden tot 

onvoorspelbare gedragingen

 De interacties leiden tot nieuwe eigenschappen, de 

‘emergente’ gedragingen

 CAS heeft een geschiedenis en is afhankelijk van de 

beginvoorwaarden

 Een CAS is een open systeem dat interageert met en 

beïnvloed wordt door zijn omgeving

 Attractoren kunnen het globaal functioneren van CAS 

bepalen

COMPLEX ADAPTIVE SYSTEM
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 Bestaat uit een geheel van verschillende elementen

 Elk element kan autonoom handelen

Een mens is geen vis 

TEAM ALS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEM



 De interacties tussen de elementen zijn non-lineair

 De interacties tussen de elementen leiden tot 

onvoorspelbare gedragingen

 De interacties leiden tot nieuwe eigenschappen, de 

‘emergente’ gedragingen

Nieuwe eigenschappen en gedragingen 

= werkplekleren 

TEAM ALS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEM



 CAS heeft een geschiedenis en is afhankelijk van de 

beginvoorwaarden

 Een CAS is een open systeem dat interageert met en 

beïnvloed wordt door zijn omgeving

 Attractoren kunnen het globaal functioneren van CAS 

bepalen

Samen bepalen 

van de visie en de zorgdoelen

TEAM ALS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEM



Wat?
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Wat hebben ze nodig?
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Leerkansen herkennen

Exploreren 
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Hoe?
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• Luisteren – observeren

• Discussie – reflectie



Leerkansen herkennen

Exploreren 
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Active learning

Positieve en negatieve feedback
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Werkplekleren 

 Adaptieve reactie van een team 

(‘Adaptability’)

 Op een ‘veranderde omgeving’ (interne 

of externe verandering)

 Met team-functioneren op hoger niveau  
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