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Ontwerppraktijk: Eureko Achmea Management Development 
 

‘The Challenge’, een leerproject gericht op leiderschap en 
lef 
 
Aart Goedhart en Barbara van der Steen, de Proceskunde Praktijk. 
 

‘Vertel me, en ik vergeet’ 
‘Laat me zien, en ik herinner mij’ 

‘Laat me ervaren, en ik begrijp 
 
Een leerproject waarin een groep senior managers een maatschappelijk hardnekkig probleem aanpakt: dat is in een 
notendop ‘The Challenge’. Deze bijdrage beschrijft een open leerprogramma waarin deelnemers zowel werken aan 
hun persoonlijke ontwikkelvragen, als aan een duurzame bijdrage aan de aanpak van actuele, hardnekkige 
maatschappelijke problemen.  
 
Type ontwerpvraag: Het ontwerpen van een leerimpuls voor ervaren managers, om hun ‘leiderschap’ en ‘lef’ te 
ontwikkelen. 
Leidende thema’s: het bieden van een uitdagende context die de ontwikkeling van managers prikkelt, gericht op het 
aangaan van het onbekende, de interactie met anderen en de (morele) keuze- en beslisvraagstukken die daarbij aan 
de orde zijn. 
 
Eureko Achmea is een internationaal verzekeringsbedrijf met merken als Centraal Beheer, 
Zilveren Kruis, Interpolis en Friends First. The Eureko Academy zocht in 2004 een nieuwe 
ontwikkelimpuls op hun palet voor het senior management, naast het rijke aanbod op business 
schools in binnen- en buitenland. Zij gaf bij deze wens aan dat voor de groep ervaren managers 
lezingen, PowerPoint-presentaties, rollenspellen, simulaties of acteurs waarschijnlijk niet de 
prikkel zouden geven die ze zochten. In dezelfde tijdsgewricht wilde Eureko Achmea concreet 
uiting geven aan haar maatschappelijke betrokkenheid. 
 
 
1. Ontwikkelen in verbinding met de maatschappij 
 
Om de managementopgaven uit hun dagelijkse praktijk het hoofd te bieden, werd de vaardigheid 
gevraagd om te kunnen gaan met het onbekende en hier lef en leiderschap in te tonen. In het 
leerproject worden deelnemers hierop uitgenodigd. 
 
Het idee ontstond van een leerproject met een sterk organisch en experimenteel karakter voor 
alle betrokkenen: ‘The Challenge’. In The Challenge wordt geëxperimenteerd met een ander 
samenspel tussen begeleiders, deelnemers en opdrachtgever dan gangbaar in leerprogramma’s. 
Een ‘actueel, hardnekkig maatschappelijk probleem’ vormt de ruggengraat van het leerproject. 
Een groep deelnemers krijgt de opdracht om voor een ‘onmogelijk’ probleem een structurele 
oplossing te vinden. Dit vormt de start van een manier van leren in verbinding met de 
maatschappij. 
 
Het open en organische karakter maakte dat ‘omgaan met het onbekende’ ook voor het 
leerprogramma zelf gold: er kan immers niet worden ontworpen, wat onbekend is. Het betekende 
daarom ook dat, naast een aantal vaststaande kaders, het ontwerp van het leerproject vooraf 
weinig invulling kreeg. Deelnemers binnen deze leercontext worden uitgedaagd om te gaan met 
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hun veelal impliciete voorstellingen van een ‘leergang’ en wat ‘trainers’ en ‘deelnemers’ daarin 
behoren te doen. Dat maakt deel uit van het leren in het onbekende. 
 
In The Challenge, en haar opvolger ‘the Experience’1, hebben tien groepen een bijdrage geleverd 
aan een baaierd aan maatschappelijke thema’s: dementenzorg, jeugdwerkloosheid, diabetes, 
mantelzorg, zwerfjongeren, laaggeletterdheid, alcoholmisbruik onder jongeren enzovoorts. 
 

Een	aantal	voorbeelden:	
	
• Voor	Stichting	Humanitas	uit	Rotterdam	zette	de	eerste	groep	op	microniveau	een	woon-,	

welzijn-	en	zorgconcept	uiteen.	Op	macroniveau	startte	zij	een	‘Stichting	Best	Practices’,	een	
centrum	dat	de	goede	ervaringen	in	de	ouderenzorg	verzamelt	en	verspreidt.	

• Voor	de	Taskforce	Jeugdwerkloosheid	organiseerde	de	deelnemersgroep	voor	een	aantal	
jongeren	een	leerwerkplek.	Daarnaast	startte	zij	een	televisieprogramma	op	SBS6:	‘Help,	ik	krijg	
een	baan!’,	waarin	vrienden	of	familie	jeugdwerklozen	aanmelden	om	ondersteund	te	worden	in	
het	vinden	(en	houden)	van	een	baan.	

• Voor	het	Diabetesfonds	vond	een	groep	een	methode	uit	om	ongeïdentificeerde	patiënten	op	te	
sporen,	door	structurele	controles	in	te	voeren.	Daarnaast	gingen	zij	de	uitdaging	aan	met	
Nederland	om	10	miljoen	kilo	af	te	vallen	op	weg	naar	een	gezondere	leefstijl.	

• Een	groep	bood	Stichting	Mezzo,	gericht	op	mantelzorg,	steun	bij	een	lokaal	initiatief.	Zij	
organiseerde	met	bedrijfsleven	en	politiek	een	landelijke	Mantelzorg-dag	om	de	zorgen	van	
mantelzorgers	in	Nederland	bij	de	beslissers	onder	de	aandacht	te	brengen. 

 
 
2. Leer- en ontwerpprincipes 
 
Bij de start van het leerproject stelden we ons met de initiatiefnemers vanuit Eureko Achmea een 
aantal vragen over leren, in het bijzonder over het leren van deze hoogopgeleide en ervaren 
doelgroep, werkend in een complexe context in een leidinggevende rol. Wij vroegen ons af: 
Welke leercontext draagt bij aan een duurzame waarde voor de deelnemers en Eureko Achmea? 
En welke leer- en ontwerpprincipes liggen daaraan ten grondslag? 
 
Kader:	

Een	aantal	vooronderstellingen	die	uitgedaagd	worden	
• Een	leerprogramma	heeft	vaste	structuur	en	een	programma;	
• Een	assessment,	bij	voorkeur	met	360	graden	feedback,	geeft	aan	wat	ik	te	ontwikkelen	heb;	
• De	trainer/begeleider	bepaalt	de	inhoud,	de	dynamiek	en	het	tempo;	
• Als	ik	ontevreden	ben	vraag	ik	de	trainer	andere	dingen	te	doen;	
• De	mensen	die	de	leergang	hebben	bedacht	kunnen	mij	uitleggen	wat	de	bedoeling	ervan	is	

en	hoe	de	gewenste	uitkomst	er	uitziet.	
 
 
De vragen over de leercontext en de principes die daarbij passen, hebben we met de 
initiatiefnemers van Achmea verkend. Zij namen het initiatief tot dit project vanuit een ambitie 
en een droom. Dat was voor ons een belangrijk startpunt in het gesprek. Gezamenlijk zochten 
wij vanuit hun beelden en onze principes over leren naar een leercontext waarin de regie bij de 
deelnemers ligt en die leidt tot vragen over lef en leiderschap, zowel gericht op de buitenwereld, 
als ook op hun eigen, persoonlijke leerproces. De leercontext moest een krachtig startpunt zijn, 
waarin de deelnemers worden uitgedaagd vanuit eigen regie hun (eigen) leerproces vorm te geven. 
Hieruit volgde een aantal leer- en ontwerpprincipes die deze leercontext kleurden. 

                                                             
1 Na zeven Challenge-groepen is het programma op accenten aangepast, en omgedoopt tot ‘The Experience’ 
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Leerprinc ipe 1:  Leren vanuit  persoonl i jke energ ie  
Onze eerste aanname is dat mensen in beweging komen als ze persoonlijke betrokkenheid, 
geraaktheid en energie voelen om ergens aan te werken. En in deze beweging gaan ze 
experimenten aan en doen ze concrete ervaringen op, waarop gereflecteerd kan worden. De wil 
om iets te kunnen betekenen, maakt dat ze open staan voor feedback en reflecties van anderen, 
en voor beïnvloeding van de manier waarop ze de dingen doen. 
 
Ontwerpprinc ipe 1:  Een maatschappel i jke opdracht als  ruggengraat  
De deelnemersgroep krijgt op de eerste dag de vraag een bijdrage te leveren aan een hardnekkig, 
complex maatschappelijk probleem. Een misstand waarvan vrijwel iedereen zegt: ‘Het is toch 
wat, dat zoiets dergelijks in Nederland nog bestaat!’, en ondertussen toch blijft bestaan. Een 
instantie of instelling waar men het probleem ervaart, geeft de groep de opdracht om een 
concrete, zichtbare en blijvende bijdrage te leveren. De opdracht bevindt zich op een inhoudelijk 
domein waar veel deelnemers niets van weten. Anderen, die wél expert zijn, zoals 
belangenorganisaties, overleggremia en studiegroepen, krijgen tot dusver geen echte beweging in 
het probleem. Het lijkt daarmee een onmogelijke opdracht; het vraagt om een nieuwe, onbekende 
weg. 
 
Dit openingsakkoord geeft een krachtig startpunt. De energie om het op te pakken en verder te 
brengen, komt vervolgens uit de groep. De groepsleden werken vanuit hun persoonlijke 
geraaktheid en gevoel bij de misstand. 
 
Leerprinc ipe 2:  Leren in interact i e  
Ons tweede leerprincipe is dat mensen intensief leren in interactie. In het leerproject gaan de 
deelnemers individueel en als groep ervaringen met elkaar en de buitenwereld aan. De interacties 
die ontstaan tussen mensen in een ongeordende context, leveren momenten op die bijdragen aan 
persoonlijke reflectievragen en groepsdynamische leermomenten. Dit ‘ervaringsgericht leren’ 
maakt het mogelijk om aan de hand van concrete ervaringen nieuwe betekenissen en coderingen 
toe te kennen aan de dingen die jij en anderen doen. 
 
Het ‘aandacht hebben voor elkaar’ zien wij als wezenlijk, zodat we in plaats van individuele 
intakes met deelnemers, een plenair ‘intakegesprek’ voeren, waarin iedere deelnemer zijn leerwens 
uit. In de leergroep met een minimale structuur is veel ruimte in het hier en nu voor reflectie, 
coaching en nieuwe werkmethoden die passen bij de leervraag van dat moment. Zo ontstaat 
zowel voor het individu als voor de groep ruimte om te leren. 
 
Ontwerpprinc ipe 2:  De leergroep als  basis  
Wij nodigen de individuele deelnemers uit om met elkaar een leergroep te vormen, om dit 
groepsgerichte leren mogelijk te maken. Het vraagt van de deelnemer dat deze gedurende het 
leerproject niet alleen aandacht heeft voor zijn2 eigen leerwensen, maar ook voor die van de 
andere deelnemers. 
 
Leerprinc ipe 3:  ‘Leiderschap en le f ’  l e er  j e  door het  aan te  gaan 
In de ontwikkeling van de leercontext nemen we de thema’s van het MD-traject, leiderschap en 
lef, zoveel mogelijk als uitgangspunt, in plaats van als mogelijke uitkomst. De maatschappelijke 
opdracht daagt de deelnemers vanaf de start van het leerproces uit om leiderschap en durf te 
tonen, in plaats van ‘het erover te hebben’ (en te bespreken hoe ze later, op een andere plaats en op 
een later moment, als leidinggevende met meer leiderschap en lef zouden kunnen handelen). 
 
                                                             
2 Wij hanteren voor ‘deelnemer’ de mannelijke vorm. In plaats van ‘zijn’, kan evengoed ‘haar’ worden gelezen. 
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De kans dat er geleerd wordt, is groot in een context waarin leiderschap en lef nodig is om eruit 
te komen. Een oplossing vinden voor een hardnekkig, echt probleem in een complexe 
maatschappelijke omgeving vraagt dat. Door vanaf het begin een beroep te doen op die 
vaardigheden en eigenschappen, ontstaan in dat proces aanknopingspunten en mogelijkheden om 
mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling. 
 
Ontwerpprinc ipe 3:  Een vehikel  a ls  rode draad 
Vanuit dit leerprincipe kiezen we voor een ‘vehikel’ als rode draad, zodat de groep 
geconfronteerd wordt met een uitdaging waarin ze met elkaar een prestatie leveren. Een 
hardnekkig maatschappelijk probleem is het vehikel voor leren. In het proces staat het leren van 
de individuen en de groep centraal, gericht op gezamenlijke betekenisgeving in complexe 
vraagstukken en groepsdynamische leerprocessen. 
 
Leerprinc ipe 4:  Ontwikkelen is  een intern proces ,  gevoed door nieuwsgier igheid 
Persoonlijk leren ontstaat vanuit nieuwsgierigheid, een preoccupatie, een vraag die je bezighoudt: 
‘Hoe zou ik de dingen ook kunnen doen, naast de manieren die ik nu gewend en gewoon ben?’ 
Het is essentieel om, voorafgaand aan een open en vooraf ongestructureerd leerproces, goed stil 
te staan bij de persoonlijke vragen die iedere individuele deelnemer heeft op de thema’s 
‘leiderschap en lef’. Alleen al het kunnen verwoorden van deze vragen, maakt dat de aandacht 
naar het leren gaat in het leerproject (en voor velen vrijwel direct ook daarbuiten). 
 
Ontwerpprinc ipe 4:  Leren en pres teren verbinden  
Iedere deelnemer stelt aan het begin ‘de vraag van jezelf over jezelf’ centraal. Deelnemers wordt 
gevraagd om deze te verwoorden als ‘wens’ (in plaats van ‘doel’). Hij uit daarnaast wat hij er in wil 
ondernemen en welke ondersteuning hij erbij zoekt. Deze overwegingen vooraf maakt het voor 
de deelnemer mogelijk om regisseur te worden van zijn eigen leerproces. 
 
Eén van de overtuigingen is dat ‘presteren’ en ‘leren’ verschillende dingen van mensen vragen. In 
de wereld van het presteren is men gericht op het behalen van resultaat waarover een oordeel kan 
worden uitgesproken. Een resultaat is goed, of slecht: iemand oordeelt erover en is tevreden of 
teleurgesteld. Wie gericht is op presteren, zal zekerheid zoeken in de weg naar dit resultaat. 
Wie leert, wordt andere dingen gewaar dan wie presteert. Bij leren horen juist discomfort, 
onzekerheid, verwarring en het ‘even-niet-weten’. Om dat toe te laten past geen oordeelsvraag, 
maar een onderzoeksvraag. 
In dit leerproject gaan ze hand in hand: het leren staat centraal door te presteren in een 
maatschappelijke opdracht en andersom levert dit presteren ook weer een impuls voor leren. 
 
Leerprinc ipe 5:  De dee lnemer i s  e igenaar van zi jn ontwikkel ing 
De deelnemers kiezen voor een context met veel ruimte voor persoonlijk en groepsgericht leren. 
Dat vraagt dat elk teamlid zich ook ervan bewust is wanneer hem iets niet bevalt en dit aankaart. 
Bijvoorbeeld wanneer iets in zijn ogen niet het juiste tempo heeft of te veel binnen of juist buiten 
‘comfort’ plaats vindt. De lijn naar de begeleiding staat (juist) open bij dit soort wensen. 
 
Ontwerpprinc ipe 5:  Eigen reg ie ,  duide l i jke ro l l en van dee lnemers en bege le iders 
De deelnemers wordt een context geboden met veel ruimte, waarin ze zelf de regie hebben over 
het proces. Er wordt bewust niet gewerkt met vaste componenten: geen mappen, geen 
programma. Het komt op de deelnemers aan. In gesprek reflecteert de deelnemer op zijn 
leerwens van dat specifieke moment en eventueel samen met de begeleider bekijkt hij welk 
experiment hij er op dat moment aan kan verbinden (zoals een handeling/interventie in de 
groep).  
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Onzeker is of dit niet te ‘leeg’ is, of er zonder voorbereide inhoud wel voldoende 
kennisuitwisseling en leermomenten kunnen ontstaan. De inhoudelijke componenten worden 
niet geprogrammeerd, wel wordt gedurende het proces gezamenlijk gezocht naar antwoorden op 
actuele, inhoudelijke vragen met materiaal zoals boeken, denkmodellen, theorieën. 
 
 
3. Ontwerpproces 
 
Vanuit deze principes hebben we met de initiatiefnemers vanuit de MD-directie en MD-
consultants en Leefstijl Training en Coaching (LTC) de essentiële kaders van het leerproject 
vastgesteld. Een groep van zes mensen3 heeft in een aantal voorbereidende bijeenkomsten de 
leercontext gezamenlijk gecreëerd. Dit leidde tot de in onderstaande box beschreven opzet. 
 

De	opzet	van	The	Challenge	vanuit	de	leer-	en	ontwerpprincipes:	
• The	Challenge	bestrijkt	een	periode	van	ongeveer	een	half	jaar.	
• De	leergroep	bestaat	uit	circa	18	deelnemers.	
• Tijdens	een	 startdag	komt	de	groep	 in	 contact	met	elkaar,	het	maatschappelijke	probleem	en	
een	opdrachtgever.	

• Het	 eerste	 blok	 van	 5	 dagen	 werken	 zij	 langs	 hun	 leerwensen	 aan	 het	 maatschappelijke	
vraagstuk.	

• Tussentijds	 en	 tijdens	 het	 tweede	 blok	 van	 3	 dagen	 werken	 zij	 verder	 aan	 het	 vraagstuk	 in	
contact	 met	 betrokkenen	 en	 opdrachtgevers	 en	 vragen	 aandacht	 voor	 hun	 individuele	
leervragen.	

• Op	 de	 laatste	 dag	 van	 het	 derde	 en	 laatste	 blok	 van	 3	 dagen	 sluiten	 zij	 af	 met	 een	
slotmanifestatie	 voor	 alle	 betrokkenen.	 Zij	 presenteren	 hun	 bijdrage	 en	 zoeken	 met	 de	
opdrachtgevers	naar	een	duurzame	borging.	

• Bij	alle	bijeenkomsten	zijn	leerbegeleiders	aanwezig	om	hen	te	ondersteunen	in	hun	leren.	Deze	
leerbegeleiders	bieden	verschillende	perspectieven	op	individuele-	en	groepsontwikkeling,	zoals	
interventiekunde	en	haptonomie. 

 
 
4. Rollen in the Challenge 
 
De rol  van de dee lnemer als  reg isseur van zi jn l eren 
De rol van de deelnemer is het fundament van het leerproject. Deze start met het onderzoeken 
van de eigen leerwens. Iedere deelnemer stelt zichzelf een aantal vragen om het bewustzijn van 
zijn leerwens te vergroten en taal te vinden voor zijn persoonlijke wens om te leren. Deze wensen 
komen voort uit gevoelens als ‘ik voel mijn energie wegtrekken als…’, ‘ik doe elke keer hetzelfde 
en mensen reageren als volgt’, ‘ik heb last van ….’, ‘ik heb het gevoel dat ik meer kan dan ik nu 
doe’. 
 
Iedere individuele deelnemer geeft daarbij aan wat hij zelf gaat doen om stappen te zetten in het 
leren. Daarnaast geeft hij aan wat hij, in het werken aan die leerwens, als rol voor de begeleider en 
de andere deelnemers ziet. De één vraagt om scherpe feedback, de ander om alleen maar 
luisteren, de volgende om confrontatie en sommigen uiten de behoefte aan steun. Wat de 
precieze invulling ook is: de uitgesproken leerwens is een belangrijk scharnierpunt tussen het 
presteren in het maatschappelijke project en het individuele en groepsgewijze leren. 
 
De deelnemers volgen elkaar ook bij hun leerwensen. Iedere deelnemer is in de gelegenheid om 
de begeleiding te zoeken die op dat moment een rol van betekenis kan spelen, bij collega-

                                                             
3 Corporate Director MD, MD-Consultant, 2 trainer-adviseurs LTC en de schrijvers van deze bijdrage. 
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deelnemers en de begeleiders. De rol van ‘de begeleider’ wordt zo ingevuld door verschillende 
individuen, elk vanuit een ander perspectief. Hierdoor vervaagt gedurende het proces het 
onderscheid tussen ‘de begeleiders’ en ‘de deelnemers’. 
 
Niet zelden ontwikkelt deze leerwens zich verder in taal en beleving in de loop van het 
leerproces. Deze verdieping ervaren deelnemers vaak als verrijking in het leren. Sterker nog, de 
aanhoudende aandacht voor de eigen leerwensen, de eigen rol en die van anderen leidt tot een 
vergroot lerend bewustzijn en verdiepte vriendschapsrelaties. 
 
De rol  van de l eerbege l e ider  
De begeleider is vooral alert, geconcentreerd en aandachtig. Zijn rol wordt bepaald door een 
aantal leidende denksporen en perspectieven: 
 
Een psychologisch contract als startpunt 
Dit is een belangrijk vertrekpunt waarin aandacht is voor de verwachtingen en wensen. De 
begeleider wil ondersteunend zijn aan wat de deelnemers in de leergroep willen. De wensen van 
de verschillende deelnemers kunnen uiteenlopen en zijn daarmee complex en onoverzichtelijk. 
Om deze complexiteit te vereenvoudigen, is de begeleider er scherp op wie diegene is die vraagt 
om ondersteuning en wat diegene vraagt. 
 
De begeleider besteedt aandacht aan dit psychologische contract. De uitgewisselde verwachtingen 
en intenties worden symbolisch ‘het contract’ genoemd. Het contact is hier bedoeld als sociaal 
proces en niet als een convenant vastgelegd op papier. Hij biedt ondersteuning bij het 
expliciteren van de wensen en verlangens: onderling én naar de begeleiding. Vaak ontstaat een 
gesprek over de achterliggende behoeften, overtuigingen en veronderstellingen van de betrokken 
mensen. Dit gesprek kan gaan over persoonlijke wensen en verwachtingen, over hoe de groep 
zich ontwikkelt en welke verwachtingen daarover leven. Dit zoeken en aanscherpen legt een basis 
voor het psychologische contract en daarmee voor de samenwerking: in de groep én met de 
ondersteuner. 
 
In dit proces rondom het contract zijn de deelnemers permanent hun leerproces aan het 
ontwerpen. De begeleider ondersteunt de deelnemers vervolgens gedurende het proces vanuit dit 
door henzelf geformuleerde vertrekpunt. In de interacties zullen momenten van hercontractering 
ontstaan doordat mensen in hun ontwikkelprocessen nieuwe wensen en behoeften ontdekken. 
 
Alles is er al: 
In een groep mensen zijn voldoende krachten en kwaliteiten verenigd. Wanneer zij met elkaar in 
gesprek gaan op zowel het niveau van het project als dat van hun eigen leren, dan is de aanwezige 
rijkdom aan krachten en kwaliteiten ruimschoots voldoende om leerzame momenten te bieden 
voor iedere individuele deelnemer. De begeleider kan de behoefte onderdrukken om aan die 
rijkdom aan kennis actief veel toe te voegen. In plaats daarvan richt hij zich op het ontsluiten 
ervan en draagt eraan bij dat ook de deelnemers hier actief in worden. 
 
Aandacht voor de begrenzende effecten van vooronderstellingen en overtuigingen. 
Groepen en individuen vallen op vaak moeilijke of spannende momenten terug op overtuigingen 
over ‘hoe het hoort’, ‘hoe het beter kan’ en ‘wat anderen moeten of wat ikzelf daarom moet 
doen.’ In gedragingen en taal manifesteren zich zo hun dominante schema’s. De begeleider is hier 
aandachtig op, verkent fenomenen ofwel ‘dat wat er gebeurt’ en biedt daarin alternatieve 
zienswijzen of vragen. In die zin is de begeleider alert op de dominante patronen, begrenzende 
gedachten en gedragingen. 
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Op de randen van het proces. De begeleider beweegt zich daardoor op de randen van het proces. In 
gesprekken in de periferie van het proces reikt hij datgene aan waarvan hij verneemt dat daar een 
behoefte bestaat zoals reflecties op iemands rol, afwegingen, alternatieve zienswijzen of nieuwe 
vragen. De begeleider geeft vanuit de randen van het proces feedback op zowel individuele als 
groepsgedragingen. 
 
 
5. Interventies en ontwerpmomenten in het leerproces 
 
De start intervent ie  
De eerste gezamenlijke interventie is de startbijeenkomst waarin de groep elkaar, een externe 
opdrachtgever als vertegenwoordiger van het maatschappelijke vraagstuk en de begeleiders 
ontmoet. Deze samenkomst is de start van een leerproces. De deelnemers verwoorden hun 
leerwens en vragen collega’s en begeleiders daar een rol in te vervullen. Vanaf dit moment start 
een dynamisch proces waarin zowel de leerwensen, als de opdracht in beweging komen in een 
context van een groep gelijkwaardige deelnemers die met elkaar de regie voeren. De context is 
vanaf de start complex door de grootte van de groep en doordat de deelnemers geen 
hiërarchische relatie hebben met elkaar (en dit in hun dagelijks werk wel gewend zijn). Daardoor 
dienen zich direct leiderschapsvragen aan voor alle deelnemers. 
 
Ontwerp & Intervent iemomenten voor de dee lnemers 
Eureko Achmea is een complex bedrijf. Het zoeken was gericht op de goede leerimpuls voor een 
beroep waar je het als mens helemaal moet doen. Er is voor een mensgericht beroep als 
managers geen ‘handboek soldaat’. Als leidinggevende sta je voor keuzes en kies je voor je eigen 
standpunten en handelen. The Challenge erkent dit unieke en het persoonlijke. Het uitgedaagd 
worden op ‘Waar jij voor staat’. The Challenge is een plek en een ruimte waarin deelnemers 
werken aan een aantal persoonlijke vaardigheden. Op de eerste dag begint het ontwerp. Vanuit 
het principe hun leerwensen te verbinden aan het prestatiespoor van de maatschappelijke 
opdracht, staat de groep continu voor de vraag: ‘Hoe verbinden we deze twee stromen?’ ‘Hoe 
werken we aan ons leren en hoe helpt ons dat in het werken aan de maatschappelijke opdracht?’ 
 
Voorbeelden zijn ontwerpvragen als: Hoe gaan we als groep het maatschappelijke thema 
verkennen? Met de hele groep? In subgroepen? In interactie met de belanghebbenden? Hoe 
organiseren we ons? 
 
Een treffend voorbeeld is het moment dat de groep een hardnekkig thema verder wilde uitdiepen 
in een gezamenlijk gesprek met achttien deelnemers. Zij liepen vast in dat gesprek. Er ontpopten 
zich diverse ontwerpvragen in deze impasse in het gesprek. Welke procedure of interventie kon 
hen verder helpen? Eén deelnemer doorbrak dit door de ontwerpvraag uit te stellen: ‘Ik ga nu 
doen wat mijn energie me ingeeft. Als ik er aan toe ben, kom ik terug.’ De andere deelnemers 
volgden geërgerd of juist opgelucht dit voorbeeld. Dit bleek een interventie die weer lucht in het 
gesprek bracht. Na ongeveer anderhalf uur kwam iedereen op natuurlijke wijze weer terug in de 
ruimte. Zij pakten de draad in rustig overleg op en besloten hun leerwensen weer expliciet in de 
aandacht te plaatsen door experimenten aan te gaan in het vervolgproces. 
 
Ontwerp & Intervent iemomenten door de bege le iders  
Als begeleiders stapten wij net als de deelnemers in een onvoorspelbaar proces. Ook voor ons 
werd vanaf de start duidelijk dat het naast onze professionele zienswijzen en vaardigheden vooral 
aandacht en alertheid was, die we inbrachten. Als begeleiders waren wij niet gericht op comfort 
en rust; wij richten ons in onze interventies op het leren van de deelnemers. Dat betekende soms 
ook voor ons discomfort en gesprekken die de grenzen opzochten. 
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Daarnaast richtten wij ons op een open sfeer waarin het competitieve en oordelende doorbroken 
werd. We legden als begeleiders bijvoorbeeld de verschillende zienswijzen in de groep naast 
elkaar, met als opgave voor de groep: ‘Kijk eens hoe je dat met elkaar gaat verbinden’. Mensen 
vinden het soms erg vermoeiend om heel genuanceerd en bewust te kijken en te denken. Dat 
bracht een boeiend samenspel tussen deelnemers en begeleiders. Het bracht ook voor ons een 
intensief proces op gang met gevoelens van discomfort en nieuwe vragen. 
 
Bovendien wordt door de leercontext en de bijbehorende principes voor de groepen meteen 
duidelijk dat vanuit alle 24 leerwensen niet alles van de begeleiders gaat komen. Hier wordt, door 
als startpunt de leerwensen van de deelnemers te nemen, meteen duidelijk dat het uit de groep 
moet komen en dat ze het vooral bij elkaar te zoeken hebben. Als begeleiders hebben we die 
experimenten ondersteund: ‘Hoe ga je je experiment vormgeven?’ ‘Ben je in staat de ervaringen 
positief te coderen?’ 
 
Een kritiek moment als begeleider is een moment waarin de deelnemers moeite hebben de regie 
te houden. Vaak doen zij op spannende momenten een beroep op de begeleiders om de regie 
over te nemen: ‘Kunnen jullie niet zeggen hoe we verder komen, jullie hebben ervoor 
doorgeleerd’. Op zo’n moment kom je als begeleider in de verleiding te gaan ‘redden’. Gericht op 
het leren, ondersteunen wij op zo’n moment in hun ontwerpvraag: ‘Wat gebeurt er?’ ‘Waar lopen 
jullie vast en wat zou helpen om verder te komen?’ Soms is een reflectie helpend om verder te 
komen, zoals de suggestie: ‘Het collectieve te doorbreken en te zoeken naar andere wegen dan 
die van de eensgezindheid’. 
 
Een ander kritiek moment is het moment dat deelnemers mopperen over de situatie of een 
mededeelnemer. De verleiding ontstaat daar als begeleider ook iets van te gaan vinden, 
bijvoorbeeld door begrip te tonen. Daar wordt door deelnemers regelmatig een beroep op 
gedaan. Op al deze momenten is de aandacht van de begeleider gericht op de vraag: ‘Hoe kan ik 
deze hulpvraag ondersteunen gericht op het leren van deze persoon?’ Dat vraagt distantie tot de 
gevoelens van deze persoon en de eventuele eigen voorkeuren en afkeuren. 
 
Ontwerp & Intervent iemomenten door de Chal lenge-s tuurgroep 
Een ontwerpvraag die ontstond, was de vraag hoe de verbindingen tot stand kunnen komen 
tussen verschillende Challenge-groepen. De groepen bestaan uit vijftien tot achttien deelnemers 
uit verschillende bedrijfsonderdelen. De stuurgroep heeft besloten dat de deelnemers onder meer 
worden uitgenodigd door oud-deelnemers met als vraag: ‘Wie gun je de ervaring van een 
leerproject?’ Zodoende ontstonden verbindingen tussen groepen. Deelnemers konden vanuit hun 
eigen ervaring en energie collega’s uitnodigen ‘wie zij de ervaring van The Challenge gunden’. 
Ook leidinggevenden en directeuren konden mensen uitnodigen vanuit deze vraag. 
 
Een tweede verbinding ontstond doordat elk groep voor de volgende groep een passende 
maatschappelijke opdracht zocht met een opdrachtgever. Tijdens de startbijeenkomst kregen de 
groepen van de vorige groep hun uitdagende maatschappelijke opdracht overgedragen. 
 
 
6. Dilemma’s en kritische situaties 
 
1. Angst voor disbalans tussen presteren en leren 
 
De initiatiefnemers (stuurgroep) hadden één zorg: dat het presteren in de maatschappelijke 
opdracht de overhand zou krijgen en dat de aandacht zich vooral zou richten op het scoren voor 
de externe maatschappelijke speler. Dat vroeg vooral bij de initiatiefnemers om het aangaan van 
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hun eigen experiment, namelijk het loslaten en het vertrouwen op de kracht van de groep (met 
het vangnet van de begeleiders). 
 
De meeste Challenge-groepen begonnen in hun aanpak van het maatschappelijke vraagstuk 
inderdaad met de bekende projectstructuur. Veel deelnemers hadden de neiging in een 
onbekende context te zoeken naar voorspelbare kaders, zoals de principes van projectmatig 
werken. Ook bleek dat er altijd iemand in de groep was die aangaf: ‘Ik wil het omwille van mijn 
leren anders doen’. 
 
Gaandeweg was het op kritieke momenten inderdaad nodig vanuit de begeleiders de aandacht te 
richten op de balans tussen leren en presteren. Dit bood vaak een waardevolle reflectie voor de 
groep om het leren en bewandelen van onbekende wegen aan te gaan. 
 
2. Succes  a ls  de v i jand van vernieuwing 
Na een aantal succesvolle groepen ontstond het dilemma of en hoe ondanks het grote succes 
weer ruimte te vinden voor innovatie. Het mocht geen leergang worden in de catalogus van de 
Eureko Academy. Het ging over leiderschap en lef en de leercontext moest daar zelf een 
belichaming van zijn. Het durven stoppen van een succesvolle interventie vroeg ook lef. 
 
De Challenge is afgesloten met 3 parallelle groepen met interne begeleiders, allen oud-
deelnemers. Alle groepen zaten in één hotel gedurende drie blokken, ieder met hun eigen 
maatschappelijke opdracht. Na deze ‘Big Bang’ is met een feest met alle deelnemers en 
begeleiders de Challenge afgesloten. Dit bleek ook een belangrijke interventie. Tijdens dit feest is 
samen geoogst en zijn de verbindingen onderling verder versterkt. 
 
Door het stoppen van The Challenge ontstond ruimte om opnieuw te kijken naar een passende 
leerimpuls voor de leidinggevenden binnen Eureko Achmea. Vanuit de werkende ingrediënten 
van de Challenge is ter ondersteuning van de vragen die binnen Eureko Achmea speelden vanaf 
2008/2009 een start gemaakt met het ontwikkelen van The Experience. 
 
 
7. De uitkomsten en resultaten 
 
Nu, vijf jaar later en na zeven groepen, is Eureko Achmea trots op de ruimte die is gegeven aan 
de groepen en deelnemers om hun eigen kracht te (her)ontdekken en/of concreet te 
demonstreren. De waarde van The Challenge in het licht van de oorspronkelijke wensen van 
Eureko Achmea wordt als groot en zeer relevant beschouwd. De deelnemers zoeken meer 
interactie met hun eigen management, collega-managers en medewerkers. De aanpak van 
problemen met leiderschap en lef werkt door binnen en buiten de Achmea organisatie. The 
Challenge zorgt hierdoor niet alleen voor verandering bij de deelnemers aan het management 
development programma, maar draagt er ook toe bij dat Eureko Achmea op een andere manier 
in de maatschappij staat. Het proces is waardig afgesloten met een Big Bang waarin drie groepen 
parallel aan elkaar een Challenge startten met oud deelnemers als interne begeleider. 
 
 
De dee lnemers :  Deze mix van leercontext en rollen heeft zeven keer geleid tot een 
groepsdynamiek met zeer diverse effecten op verschillende niveaus. In de zeven Challenges 
ontstonden totaal verschillende processen, dynamieken, leereffecten en ontmoetingen. Een 
gemeenschappelijk gevoel is misschien samen te vatten in woorden als verwarring, ontroering en 
blijdschap. Veel is gesproken over het gevoel van machteloosheid tijdens de start van het 
zoekproces en het gevoel van kracht en bevlogenheid bij het aangaan van het hardnekkige 
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maatschappelijke vraagstuk, vooral als oude patronen worden losgelaten en de deelnemers op 
gevoelsniveau op zoek gaan naar wat hen daarin raakt. 
 
Kader: 
Deelnemers	zeggen	bijvoorbeeld:	
• “Ik	heb	The	Experience	als	spannend	ervaren.	Het	was	een	soort	black	box,	waarin	de	dingen	die	

gebeurden	veelal	niet	gepland	waren,	maar	vanuit	de	groep	en	begeleiders	naar	boven	kwamen.	Een	heel	
mooie	leerervaring	die	me	niet	meer	afgenomen	kan	worden.”	

• “Ik	heb	de	Experience	ervaren	als	een	soort	business-simulatie	zonder	kaders.	Ik	heb	aan	interessantere	
programma’s	deelgenomen”	

• “In	mijn	carrière	onderscheid	ik	twee	periodes:	de	periode	vóór	en	de	periode	ná	The	Experience.”	
• “Een	unieke	leerervaring	doordat	je	het	groepsproces	mag	ervaren.	Je	krijgt	inzicht	door	feedback	uit	de	

groep	en	door	zelf	te	worstelen	en	te	proberen	wat	nieuwe	wegen	zijn.”	
• “Door	de	avonturen	in	The	Experience	heb	ik	een	andere	kijk	op	de	wereld	gekregen.”	
 
 
De organisat ie  Eureko Achmea: Eureko Achmea hecht er belang aan in de maatschappij te 
staan. Zij ervaren dat hun maatschappelijke rol mede door The Challenge een concrete invulling 
heeft gekregen. De waarde van The Challenge in het licht van de oorspronkelijke wensen van 
Eureko Achmea wordt als groot en zeer relevant beschouwd. De deelnemers zoeken meer 
interactie met hun eigen management, collega-managers en medewerkers. Ze zijn anders gaan 
kijken en handelen in hun balans tussen werk en privé, de relaties met vrienden, samenwerkingen 
en hun loopbaan. Zij zoeken naar manieren om te werken vanuit een andere verhouding met de 
maatschappij. 
De aanpak van problemen met leiderschap en lef werkt door binnen en buiten de Achmea 
organisatie. Deelnemers kwamen eerlijker uit voor hun standpunt, zoals projecten waar ze wel of 
niet meer in geloofden. Mensen spreken elkaar aan op het zijn van ‘Challenger’. Ze bellen elkaar 
op en lossen problemen over de grenzen van de divisies heen op. The Challenge zorgt hierdoor 
niet alleen voor verandering bij de deelnemers aan het management development programma, 
maar draagt er ook toe bij dat Eureko Achmea op een andere manier in de maatschappij staat. 
 
 
8. Reflectievragen 
 
Bij het ontwikkelen van The Challenge was een belangrijke aanname dat het vooraf ontwerpen 
van een leerprogramma met vaste inhouden niet per se noodzakelijk is voor de ontwikkeling van 
leiderschap en lef. De ervaringen in dit leerproject bevestigingen steeds meer de waarde van een 
leercontext waar deelnemers zelf leerervaringen zoeken. Waarbij deelnemers zelf het tempo 
bepalen. Waar vertrouwen bestaat dat mensen hun eigen leerprocessen ter hand kunnen en willen 
nemen. 
 
Bij de ontwikkeling van The Experience ontstonden nieuwe ontwerpvragen. De belangrijkste was 
de vraag: ‘Hoe kunnen we nog consistenter worden in het ontwikkelen van leiderschap?’ 
Is het denkbaar dat er geen opdrachtgever is, maar dat de groep zelf hun eigen opdracht 
formuleert? Dit werd het nieuwe experiment. In deze opzet moeten de deelnemers in The 
Experience zich meer maatschappelijk verbinden in plaats van het voor één opdrachtgever te 
doen. Leren en presteren zijn daarin nog steeds verbonden. Nu via een maatschappelijk thema dat 
door de stuurgroep wordt aangereikt en niet meer een maatschappelijke opdracht. Het vraagt 
meer zelfregie, de deelnemers hebben zich meer te verhouden tot een maatschappelijk thema 
vanuit hun eigen beleving en zelf energie te vinden op vragen als: ‘Is het wel een probleem?’ 
‘Voor wie?’ ‘Van wie?’ ‘En wat willen wij daarin?’ 
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Daardoor is de rol van de begeleiders ook verstevigd. Er is minder structuur door de afwezigheid 
van een opdrachtgever. De deelnemers moeten zich meer verhouden tot zichzelf met vragen als: 
‘In wie ga je je inleven gezien het maatschappelijke thema?’ ‘Wat wil je zelf vernieuwen en wat wil 
je waarmaken?’ Het komt daarmee nog dichter bij persoonlijke opvattingen en overtuigingen van 
de deelnemers. 
 
Een vraag die bij het ontwikkelen van The Challenge en later The Experience bovenkwam was: 
‘Hoe zou het zijn als je geen thema meegeeft?’ ‘Zou dat kunnen?’ Voor de toekomst is dit een 
blijvende toetsvraag. En de metavraag is: ‘Hoe kies je voor een zo licht mogelijk ontwerp passend 
bij de beoogde leervraag?’ Door een leercontext te bieden die minder structuur en kaders biedt 
dan de eigenlijke organisatie, daag je mensen uit om het onbekende aan te gaan. Als je echter te 
ver van de realiteit af gaat staan, dan verliest de leercontext de verbinding met de beroepspraktijk. 
 
De stuurgroep en de deelnemers zijn trots op The Challenge. Voor ons is The Challenge een 
bewijs geweest dat experimenteren met ruimte niet hetzelfde is als vrijblijvendheid. Vanuit angst 
voor vrijblijvendheid wordt de ruimte in organisaties vaak ingeperkt: ‘Een opdracht zonder 
kaders leidt tot niets’ en ‘Dat kunnen onze mensen niet’. Daarbij staat voor ons een belangrijk 
ideaal voorop. Namelijk het werken vanuit de kwaliteiten, talenten en de volwassenheid van 
mensen in organisaties. Het vertrouwen dat als je de ruimte geeft er mooie dingen ontstaan. 
 
Deze bijdrage is tot stand gekomen door de bereidwillige medewerking van Douwe Mulders, 
Corporate Director Management Development Eureko Achmea. 
 
 
Aart Goedhart en Barbara van der Steen zijn de ontwerpers en coaches van onder andere de Challenge. In april 2016 
verscheen hun boek ‘Proceskunde, een pleidooi voor werken met aandacht’ bij K&S Publishers.  

In hun advies- en begeleidingspraktijk zijn zij werkzaam vanuit hun bureau ‘De Proceskunde Praktijk’ (proceskunde.com). 
Daarnaast bieden ze vanuit InPlace.nl programma’s voor mensen met een idee die willen leren ondernemen en mensen die hun 
concept of onderneming een impuls willen geven. InPlace biedt ook organisaties een plek waar ze innovaties tot realisatie 
brengen. 

Naast de FCE zijn zij ook verbonden als vaste docent aan “The School of Life, filosofie voor elke dag” in Amsterdam. Zij 
hebben daarvoor beiden bij Berenschot gewerkt, waren ruim 10 jaar verbonden aan Kessels & Smit, The Learning 
Company en als docent bij het SIOO. 

The Challenge is genomineerd voor de Nederlandse Adviesprijs 2006 door de Raad van Organisatieadviesbureaus 
(ROA) en Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (OoA). 
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