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INSTRUCTIE BIJ:  

DE WERKVORM 
‘BEREN OP DE WEG’

STAP 1: BENOEM DE VERWACHTE BEREN OP DE WEG
Bedenk welke oplossingen je wilt bereiken om te ontregelen. En benoem welke beren op de 

weg staan. Bekijk hiervoor de praatplaat met beren op de weg en de losse berenkaartjes. 

JE HEBT VIER SOORTEN BEREN:
 

PERSOONLIJKE BEREN OP INDIVIDUEEL NIVEAU. 

•  Onbekendheid: Ik weet niet wat ik moet doen. 

•  Mandaat: Ik ga hier niet over. 

•  Tijd: Ik heb hier geen tijd voor. 

•  Karakter: Ik ben hier niet de juiste persoon voor.

ORGANISATIEBEREN KIJKEN VANUIT HOE DE ORGANISATIE IS OPGEZET. 

•  Complexiteit: Het is te ingewikkeld

•  Continuïteit: We kunnen het niet zomaar anders gaan doen.

•  Timing: Dit is niet het goede moment.

•  Budget: Het past niet binnen de financiële afspraken.

STURINGSBEREN GEVEN AAN HOE HET BESTUUR OF DE POLITIEK TEGEN BEPAALDE WAARDEN 

AANKIJKT. VAAK VANUIT DE MISSIE OF VISIE VAN EEN ORGANISATIE. 

•  Ongelijkheid: Dat schept een precedent!

•  Veiligheid: Dat risico kunnen we niet nemen.

•   Kwaliteit: Dat gaat ten koste van de kwaliteit.

•   Leiderschap: Niemand durft te kiezen of te sturen.

RELATIEBEREN KIJKEN HOE DE ORGANISATIE ZICH VERHOUDT TOT DE SAMENLEVING. OF DAT NU 

BEWONERS OF CLIËNTEN ZIJN OF MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS. 

•  Draagvlak: Daar is onvoldoende draagvlak voor.

•  Vertrouwen: Het ontbreekt aan onderling vertrouwen. 

 

Noteer de belangrijkste beren die je verwacht tegen te komen op losse post-its. Of selecteer 

de losse berenkaartjes die bij jouw situatie passen.

https://www.deregelsenderek.nl/wp-content/uploads/2021/05/Praatplaat-beren-op-de-weg.pdf
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STAP 2: BEPAAL HOE GEVAARLIJK DE BEREN ZIJN
Bekijk de berenmatrix. Ga na hoe gevaarlijk iedere genoemde beer is: 

•  Hoe groot is de kans dat deze beer de weg verspert? 

•  Hoe erg is het als dat gebeurt?

Plaats elke beer in een van de vier vlakken van de berenmatrix. Het relativeert de impact 

van de beren op het ontregeltraject. Het maakt ook duidelijk op welke beren je je vooral 

moet focussen: de bruine beren. En wat je moet doen om obstakels op te lossen. Zorg 

er bijvoorbeeld voor dat de obstakels minder vaak ontstaan. Of dat je de invloed ervan 

verkleint.  

STAP 3: BEPAAL WIE WELKE BEER HET BESTE KAN UITSCHAKELEN
Niet elke beer is jouw probleem. Sommige beren staan misschien op jouw weg, zoals 

persoonlijke beren. Andere beren staan op het pad van je leidinggevende of op het pad van 

een andere afdeling. 

Je hoeft niet in je eentje alle beren te bevechten. Je kunt anderen vragen om dat samen 

met jou te doen. Ieder vanuit zijn eigen positie en met zijn eigen kwaliteiten als wapens. 

Bepaal wie welke beer het beste kan uitschakelen en geef dat aan in het berenlandschap. 

Dit kan door de wegen die erin staan te benoemen. Bijvoorbeeld afdeling-X-weg, MT-weg, 

werkgroep-Y-weg. En de losse beren op de juiste weg te plaatsen. 

STAP 4. BEPAAL IN WELKE VOLGORDE JE DE BEREN GAAT VERJAGEN
Soms is het overweldigend als je ziet wat er nog overwonnen moet worden voordat de boel 

echt ontregeld is. Denk dan aan Desmond Tutu: Hoe eet je een olifant? Hapje voor hapje. 

Dat geldt ook voor beren. 

Bedenk welke beren je als eerste verwacht tegen te komen en over welke beren je je pas 

later zorgen hoeft te maken. Dat helpt om te bepalen wat het beste moment is om beren 

aan te pakken en in welke volgorde je dat gaat doen. 

Ook dit kun je aangeven in het berenlandschap. Dit kan door de beren die op losse post-its 

staan op de juiste plek op hun weg te plaatsen: 

•  Vooraan de weg de beren die als eerste uitgeschakeld moeten worden. 

•  Achteraan bij de horizon beren die je pas later verwacht tegen te komen.

https://www.deregelsenderek.nl/wp-content/uploads/2021/05/Praatplaat-berenmatrix.pdf
https://www.deregelsenderek.nl/wp-content/uploads/2021/05/Praatplaat-berenlandschap.pdf

