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Dat duurzame ontwikkeling belangrijk is, is ‘unaniem’ aanvaard. 

Hoe het moet ingevuld worden, is veel moeilijker.  

We kunnen heel wat leren uit de analogie met de begrippen democratie of vrijheid. 

Management? 

Het gaat wezenlijk om een kwaliteit en om een wezenlijke kwaliteit.  

Daar zijn we niet zo goed in, want we reduceren kwaliteit snel tot wat we kunnen meten. 
Maar kwaliteit is een hoedanigheid, geen hoeveelheid. 

Valt dit wel te managen? Dat is een belangrijke vraag, want we leven in een wereld die 
streeft naar zeer grote beheersbaarheid. Maken we onszelf niets wijs door hierover een 
managementmodel te gieten? Moeten we tegenover de modellen van de 
managementscholen niet kritischer staan? Ja, en neen: we kunnen er toch veel aan 
ophangen. 

Laat ons de analogie doortrekken. Hoe zijn democratie en vrijheid ontstaan? verworven? 
Ze zijn nooit definitief verworven. Het is dus een opdracht, een job. Logisch dat we 
vrijwel onmiddellijk kijken naar HR.  

Het ontstaan van democratie was discontinu. Vaak pas achteraf duidelijk wat de 
breukpunten waren (cfr. juridisch verhaal van Annick Schramme). Soms een revolutie 
(met een contrareformatie die er inherent aan is). Soms inderdaad een crisis die zegt 
‘nood breekt wet’. Cfr. slogans van Erik Paredis, die waren allemaal uit de oorlog: er is 
crisis en we moeten sensibiliseren! 

Het gaat over luisteren, overtuigen, verleiden, debatteren. Daarom is een studiedag wel 
juist!.Het inspireert, door het denkwerk van de sprekers, door de praktijkvoorbeelden 
van enkele getuigenissen. 

Of nog: specialisten in ‘hoedanigheid’ en in ‘kwaliteit’ zijn … kunstenaars. Misschien 
moeten we dus meer leren van kunstenaars dan van office managers? (daarom is 
cultuurmanagement zo boeiend: management is een kunst!) 

 

Toepassing van de managementcyclus: plan, organiseer, leid en controleer of  

of zo men wil, van de Deming kwaliteitscirkel: plan do check act 

 

De manager zal dan zeggen: bepaal eerst de doelen. De kunstenaar stelt altijd opnieuw 
de basisvragen. In feite staat ook de manager eerst stil bij de missie. 

Vòòr je plant, moet je “Go for the higher cause questions” stellen (cfr. O. Harari)  



 

Dat komt eigenlijk ook neer op :”Wat zijn onze eigen blinde vlekken?” Cfr. The American 
lifestyle is not up to negociation -> als we die vraag nu eens over ons stellen, wat zijn 
onze heilige huisjes, wanneer zijn wij kleine George Bush-jes? Stel de ‘foute’ vragen en 
discussier daarover. 

 

Erna moet je de omgeving bekijken. Dat dded bv. de workshop open access bijna heel de 
tijd. 

Dan bepaal je de doelen, of de strategie. Dat is de richting die je wenst uit te gaan. 
Daarvoor zijn de vier strategieën van Paredis een goede leidraad. Zie hoe de workshop 
over duurzaamheid en de informatiesector daarrond gewerkt heeft. 

Je kan dan operationele doelen stellen, maar misschien moet je dat even open laten en 
kijken naar het organiseren. Organiseren is hier veranderen en dat is een kunst (geen 
techniek). Kunst leer je door ervan te proeven. Il faut gouter pour apprendre à aimer. Dat 
was eigenlijk de inhoud van de workshop met de praktijkvoorbeelden uit Nederland, 
Sint-Niklaas en Mechelen. 

Organiseren is ook netwerken - haal hier misschien de bevindingen van het 
netwerkmanagement binnen. Zie hoe prof. Kenis dat beschrijft om bv. de doelstelling 
‘spijbelen verminderen’ aan te pakken, in een netwerk van school, kind&gezin, politie, 
parket, … 

 



In de managementcyclus (die niet lineair sequentieel is, maar dynamisch interactief) 
komt dan leiderschap. Leiden is meer dan strategisch veranderen, dat hoorden we in 
het HR-verhaal van Peggy De Prins: het gaat over coachen, over een voorbeeldfunctie 
zijn en over de triade respect, omgeving en continuïteit. 

 

Mogen we dan echt niet meten en controleren? Natuurlijk. Kijk hoe Mechelen de 
duurzaamheidsmeter van de stad Gent heeft overgnomen, omdat dat iets is dat blijkt te 
werken; kijk hoe eenvoudig meten heel revelerend is in groene ICT. 

 

Wat zijn dan de opdrachten die men kan meenemen uit deze studiedag? 

- Werk de vier strategieën uit (en vertrek vanuit het positieve!), met bijzondere 
aandacht voor de spanning tussen eco-efficiency en het matigheidsverhaal. 

- Blijf verder nadenken over de maatschappelijke rol van de bibliotheken en 
archieven. Vergeet ook de suggestie van Eric Paredis niet om de bibs en 
archieven te zien en te concipiëren als ruimtes om na te denken over / 
maatschappelijk bezig te zijn met duurzaamheid 

- Besef dat toegang tot informatie (open access), digitaliseren en duurzaamheid 
hand in hand gaan, maar niet altijd evident zijn. Werk een plan van aanpak uit, 
blijf vooral het technologische aspect benadrukken, of sterker benadrukken. In 
NL is daar duidelijk meer kennis (werk ook hier samen). 

- Hou dit alles warm en gepubliceerd - een opdracht voor META? 

 


