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Inleiding  

Interventies zijn gericht op het realiseren van groei en ontwikkeling vanuit twee 

benaderingen: 

- het probleem 

- de gewenste ontwikkeling 

De focus op het probleem leidt tot een reactieve oriëntatie en komt vaak voort uit de 

waan van de dag, de korte termijn. De focus op de gewenste ontwikkeling leidt tot een 

generatieve oriëntatie en is naast de korte termijn vooral ook gericht op effecten op de 

lange termijn. Beide oriëntaties zijn de bron voor het maken van keuzes voor bepaalde 

interventies. Doel is het ontwikkelen van meer bewustzijn in het kiezen van interventies. 

In deze tekst vat ik kort samen welke interventies Donella Meadows ziet in een lerend en 

levend systeem. De uitgebreide uitwerking is te vinden via (link). 

 

 

Hoe nemen we onze werkelijkheid waar? 

Het gaat erom dat we meer bewustzijn ontwikkelen over wat de bron van ons handelen 

is. Waarom kiezen we voor een bepaalde interventie en is dat de best passende 

interventie of doe ik wat ik gewend ben? 

 

Het systeem wordt in de visualisering uitgebeeld 

met behulp van een badkuip. De staat van het 

systeem in deze situatie wordt voorgesteld door 

de hoeveelheid water in de badkuip.  

 

De instroom verloopt via de kraan en hoe meer 

deze openstaat hoe harder het water de badkuip 

instroomt. Als het bad vol is draai je de kraan 

dicht en de instroom stopt. Uitstroom wordt 

geregeld via de afvoer. 

 

De samenhang tussen de waargenomen staat, de conclusie ten aanzien van de kloof/het 

verschil en het doel bepalen het gedrag. Is het waterpeil voldoende dan is het doel 

bereikt en draai je de kraan dicht. Is er een kloof/verschil tussen de gewenste 

temperatuur en de waargenomen temperatuur dan voeg je koud of warm water toe. De 

interventie wordt bepaald door de waarneming van de kloof tussen staat van het 

systeem en het beoogde doel.  

 

Donella Meadows schetst 12 interventies en haar inschatting van de mate van 

effectiviteit en hoe deze interventies elkaars effectiviteit kunnen beïnvloeden.   
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Plaatsen om in een systeem te interveniëren 

(in toenemende volgorde van effectiviteit) 

 

12. Constanten, parameters, cijfers (zoals subsidies, belastingen, normen, standaarden). 

 

"Parameters" in systeemjargon betekent dat getallen, cijfers, hoeveelheden bepalen 

welke interventie moet plaatsvinden. Een schrijnend voorbeeld is de problematiek 

rondom de Kinderopvangtoeslag en de terugvordering die de Belastingdienst oplegde. 

Deze was gebaseerd op parameters die vaststelden of er van fraude sprake kon zijn. Als 

je voldeed aan een aantal parameters werd geïntervenieerd alsof je gefraudeerd had.  

 

Data bepalen de interventie. 

 

 

11. De omvang van buffers en andere stabiliserende voorraden, in verhouding tot hun 

stromen. 

 

Stabiliserende voorraden zijn grote buffers met de bedoeling 

om zoveel mogelijk wisselingen op te vangen en het systeem 

stabiel te houden. Daarmee wordt het systeem star en dat is de 

bedoeling.  

 

Hoe groter de buffer hoe stabieler het systeem. 

 

 

10. De structuur van materiële voorraden en stromen en knooppunten (zoals 

transportnetwerken, bevolkingsleeftijdsstructuren). 

 

Het ontwerp van de structuur van een systeem. De manier waarop de voorraden en 

stromen georganiseerd zijn is bepalend voor het functioneren van het systeem. Zie het 

als de infrastructuur van een stad of een land.  

 

Eenmaal georganiseerd is het lastig de bestaande infrastructuur te veranderen.   

 

9. De duur van vertragingen, gerelateerd aan de mate van systeemveranderingen. 

 

Vertraging is een natuurlijk onderdeel van een systeem. Bomen hebben 25 jaar nodig 

voordat ze gekapt kunnen worden. Het kappen van een bomen gaat sneller dan het weer 

aangroeien van bomen. De visvangst wordt gereguleerd met quota (interventie 12) zodat 

vispopulatie zich weer kan herstellen.     

 

Vanuit behoefwillen versnellen en daarmee het systeem in de verkeerde richting duwen. 

Wat is de natuurlijke vertraging in een systeem? 

 

 

8. De kracht van balancerende (zelfcorrigerende) feedbacklussen in relatie tot de impact 

die ze beogen (thermostaat). 
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Elk levend systeem is gericht op het ontwikkelen van balans. Een thermostaatlus is het 

klassieke voorbeeld. Het doel is om de kamertemperatuur (staat van het systeem) 

redelijk constant te houden op een gewenst niveau. Als de temperatuur lager is dan het 

gewenste niveau zal de verwarmingsketel ingeschakeld worden en wordt de ruimte 

verwarmd (de duur van vertraging: interventie 9). Is de gewenste temperatuur bereikt 

dan wordt de verwarming uitgeschakeld. 

 

Waarnemen en feedback verzamelen, deze informatie verbinden met het doel, corrigeren 

van het proces richting doel. 

 

 

7. De opbrengstverwachting bij versterkende feedbacklussen. 

 

Een versterkende feedbacklus kenmerkt zich door een negatieve of 

positieve spiraal. Een balancerende lus corrigeert zichzelf; een 

versterkende feedbacklus is zelfversterkend. Hoe meer mensen griep 

(Covid-19) krijgen, hoe meer ze andere mensen besmetten. Hoe 

meer de bodem erodeert, hoe minder vegetatie het kan 

ondersteunen, hoe minder wortels en bladeren om regen en 

wegspoelen van grond tegen te gaan, hoe meer grond erodeert.  

 

Versterkende feedbacklussen zijn bronnen van groei, ontwikkeling, erosie en 

ineenstorting in systemen. Een systeem met een ongecontroleerde positieve feedbacklus 

zal zichzelf uiteindelijk vernietigen. Elk systeem is gericht op het bereiken van balans, 

vroeg of laat.  

Doorgaan en volhouden (positieve spiraal) en onmacht en fatalisme (negatieve spiraal). 

 

 

6. De structuur van informatiestromen (wie wel en geen toegang heeft tot informatie). 

 

Ontbrekende feedback is een van de meest voorkomende oorzaken van 

systeemstoringen. Het toevoegen of herstellen van informatie kan een krachtige 

interventie zijn, meestal veel eenvoudiger en goedkoper dan het opnieuw opbouwen van 

fysieke infrastructuur (interventie 10).  

Het is belangrijk dat de ontbrekende feedback op de juiste plaats en in aansprekende 

vorm wordt hersteld. Daarnaast kan ook misbruik gemaakt worden van ontbrekende 

feedback door nepnieuws in de wereld te brengen waardoor mensen conclusies trekken 

en ander gedrag laten zien bijvoorbeeld bij verkiezingen. 

 

Een scherpe en heldere blik is een bron van wijze actie. 

 

 

5. De principes, grondbeginselen en regels van het systeem  

 

De principes, grondbeginselen, regels en afspraken van het 

systeem bepalen de reikwijdte, de grenzen, de mate van 

vrijheid. Bijvoorbeeld: de 10 Geboden, vrijheid van 

meningsuiting, afspraken moeten worden nagekomen.  



 

5 

Zorg goed voor jezelf, de ander en je omgeving zijn drie grondbeginselen die, mits goed 

gehanteerd, leiden tot een bepaalde orde. Door het verbinden met “ik en NU” wordt 

bewustzijn toegevoegd om te handelen als de omstandigheden dat van je vragen en niet 

wanneer je eraan toe bent om iets te doen. 

 

Het hanteren van grondbeginselen, principes, leidt tot een bepaalde orde. Als je een 

bepaalde orde ervaart of gedrag waarneemt onderzoek dan de onderliggende principes, 

grondbeginselen. 

 

 

4. De kracht om systeemstructuur toe te voegen, te veranderen, te evolueren of te laten 

ontstaan door zelforganisatie. 

 

Als de grondbeginselen, principes van een systeem helder en duidelijk zijn ontstaat de 

basis voor zelforganisatie. 

Levende systemen kunnen geheel nieuwe structuren en gedragingen creëren door te 

leren omgaan met veranderende omstandigheden. In biologische systemen wordt die 

kracht evolutie genoemd. In de menselijke samenleving noemen we dit technische 

vooruitgang of sociale revolutie genoemd. In systeemtaal noemen we dit zelforganisatie. 

 

Het vermogen tot zelforganisatie is de sterkste vorm van veerkracht van het systeem. 

Een systeem dat kan evolueren, kan bijna elke verandering overleven door zichzelf te 

veranderen.  

Het interventiepunt is hier duidelijk, maar niet altijd populair omdat 

iets nieuws creëren, evolueren altijd betekent dat je bestaande 

zekerheden moet loslaten. Variabiliteit, experimenten en diversiteit 

aanmoedigen betekent dat de nadruk verschuift van ‘loslaten’ naar 

‘anders vasthouden’. Het gaat niet om het afscheid van iets maar om 

het nieuwe dat opborrelt en ontwikkelt te omarmen. Dit is de essentie 

van een levend systeem. 

 

 

3. De doelen van het systeem. 

 

Hier gaat het om de bedoeling van het systeem en dat kan verschillen met het doel. Het 

doel is de uitwerking, de operationalisering van de bedoeling van het systeem. En alle 

voorgaande interventies staan ten dienste van de bedoeling.  

Huidige vraagstukken maken dit punt duidelijk: de bedoeling van zorg is 

dat iedereen zich kan ontwikkelen in gezondheid en niet of de zorg 

betaalbaar is (interventie 12).  

De toekomststoel is een mooi voorbeeld van een instrument om ons aan 

de bedoeling te herinneren. Wat is de bedoeling van ons besluit? De 

kinderen van de scholen van de Stichting Kopwerk/Schooltij brengen een 

toekomststoel naar de burgemeesters van de verschillende gemeenten 

en vragen aandacht voor de kwaliteit van hun besluiten op de lange 

termijn. 

 

Handelen vanuit de bedoeling.  
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2. De mindset, denkrichting of het paradigma waaruit het systeem - zijn doelen, 

structuur, regels, vertragingen, parameters - voortkomt. 

 

Het gemeenschappelijke idee in de hoofden van mensen, van een groep en van de 

samenleving als geheel, de grote onuitgesproken veronderstellingen vormen de mindset, 

of het paradigma van die samenleving. Het is de diepste overtuigingen over hoe de 

wereld werkt.  

 

Mindsets of paradigma's zijn de bron van systemen. Als je 

denkt dat de aarde plat is heeft dat gevolgen voor je 

waarnemen, je denken en handelen. Mindsets of paradigma's 

kunnen individueel, in het hoofd en hart van een persoon een 

rol spelen maar ook collectief, voor hele bevolkingsgroepen de 

bron van handelen zijn.  

 

 

1. De kracht om paradigma's te overstijgen. 

 

Bij één persoon kan een paradigmawisseling binnen een milliseconde plaatsvinden. Het 

enige dat nodig is, is een klik in de geest, schellen die van ogen vallen, een nieuwe 

manier van kijken, een gevoel, je intuïtie. Dat ligt anders voor hele samenlevingen, ze 

weerstaan uitdagingen voor hun paradigma meer dan dat ze iets anders weerstaan. 

Interventie 2 gaat over het bewustzijn dat we paradigma’s hebben en dat ze de bron zijn 

van ons handelen. De laatste interventie is gericht op het ontwikkelen van het besef, de 

houding en de vaardigheden om ons paradigma te overstijgen. Om het gedrag te 

ontwikkelen dat past bij wat het kind, de ander, de opdracht, het werk, de wereld, het 

universum van ons vraagt in plaats van te doen wat we gewend zijn. 

 

 

De samenhang van de interventies als systeem 

 

Alle voorgaande interventies kunnen een bijdrage leveren aan de innovatie van het 

systeem. Met het besef van de laatste twee interventies ontstaat inzicht in hoe we vanuit 

een bepaald paradigma vast kunnen houden aan een van de voorgaande, minder 

effectieve interventies. Het gaat er niet om of een interventie goed of slecht is, effectief 

of niet effectief is. Het is belangrijk of de interventie een bijdrage levert aan het geheel, 

aan de innovatie van het systeem, aan de bedoeling van het systeem.  

Belangrijk daarbij is dat we alle voorgaande interventies niet als losse onderdelen 

beschouwen maar als een samenhangend geheel, als een systeem. Dat betekent dat elke 

interventie een bijdrage kan leveren aan een van de andere interventies. Dan heeft elke 

interventie zijn waarde. 

Dus als je parameters wilt inzetten als interventie dan is het belangrijk om te duiden hoe 

deze interventie bijdraagt om een andere interventie mogelijk te maken. Liefst met zo 

hoog mogelijk effect. 

 

Een laatste aanvulling. 
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Deze lijst is gebaseerd op het werk van Donella Meadows en is experimenteel. Elke 

interventie kan een plaats verschuiven op basis van verschillende perspectieven en 

argumenten. Het gaat erom met deze lijst van interventies bewustzijn te ontwikkelen 

welke interventies we gebruiken en welk paradigma de bron is van de interventie. En 

staat de interventie op zichzelf of is er samenhang met andere interventies? 

 

 

Guus Geisen 
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