
Double 
Healix 
Mobiliteit

Staatsinvloed maximaal Marktinvloed maximaal

Exploitatie Oude 
Infrastructuur
Financieel-kapitaal

Herstel van industrie Minimale Invloed van de Staat 
Denationalisatie (Reagan - Thatcher)

Communalistisch 
Ondernemen

Enabling AND entrepreneurial state

1940

basis tijd

1980 20201960 2000 2040

5

11

5

7 33

91 9

7 7

1 1

44

10 10

6

5

5

11

11

5

5

11

11

7

7

1

1

7

7

1

1

7

7

1

1

3

3

9

9

3

3

9

9

2-8

2-8

2-8

2-8

6

6

12

12

4

4

10

10

6

6

12

12

4

4

10

10

66

12 12

11

12

5

11

2-8 2-8

Opbouw Infrastructuur 
Productie-kapitaal

Financiële Crisis, 
Ecologische Crisis

Toename invloed van de Staat
Opbouw nieuwe infrastructuur
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Hieronder ziet u de cirkels van de 
voorkant uitgezet op een tijdsas. De 
polariteiten leveren op die manier een 
dubbele s-curve.

We hebben verschillende niveaus van 
leiderschap uitgezet in verschillende 
kleuren. Hoe hoger het niveau van 
leiderschap, hoe langer het tijdsinterval 
dat wordt overzien.

De twee blauwe curves zijn een 
weergave van een zogenaamde lange 
golf van Kondratieff zoals ook Carlota 
Perez dit beschrijft. De donkerblauwe 
(niveau 6: simplexiteit) staat voor het 
maken van beleid door de overheid.  
We zien daarbij een ontwikkeling 
van de westerse staat in relatie tot 
de macht van de markt. Deze curve 
hebben we in lichtblauw uitgebeeld 
(niveau 5: Complexiteit). We zien 
bijvoorbeeld dat met het begin van 
de Tweede Wereldoorlog de staat 
op de top van haar macht is en veel 
investeert in infrastructuur. Na de 
oorlog neemt de macht van de staat 
af en begint de ‘suburban roll out’. 
De investeringen in de infrastructuur 
worden nu ook door de markt gedaan 
en het productiekapitaal domineert 
(met name snelwegen, vliegvelden en 
huizenbouw). Dan is er een dieptepunt 
van de macht van de staat tijdens de 
regering Reagan en Thatcher met de 
vele denationalisaties. De macht van 
de markt is dan op haar hoogtepunt 
en de oude infrastructuur wordt 
uitgemolken. De grote investeringen 
in infrastructuur stoppen en het 
grote geld verhuist naar financieel 
kapitaal (Carlota Perez noemt dit de 
bubbel-fase). Op dit moment bevinden 
we ons in de fase waarin de bel van het 
financieel kapitaal knapt en er nieuwe 
investeringen in infrastructuur nodig 
zijn om een nieuwe opbouw op gang te 
helpen. De staat hervindt haar macht. 
Dat is te zien in het redden van banken 
of in het feit dat Obama voor het eerst 
sinds 70 jaar weer een belangrijke 
sociale wetgeving goedgekeurd krijgt. 
De nieuwe trend betekent een einde 
van het onbegrensde geloof in de 
marktwerking (dat haar piek had in de 
jaren '80) en een hernieuwd belang 
van deugdzaamheid en duurzaam-
heid. De staat moet nu twee dingen 
tegelijk doen: slagkracht herwinnen 
en door de gebarsten bubbel ook 
inkrimpen. Mogelijk dat dit de paradox 
van Opbouwend Afbreken is, omdat 
meer met minder wel degelijk mogelijk 
is en misschien wel alleen mogelijk 
met een strakke, goed geprioriteerde 
overheid die nauw samenwerkt met de 
samenleving en de markt.

Meer ruimte hebben we gegeven aan 
de twee curves van leiderschap (niveau 
4: Relationaliteit) bij het begeleiden 
van mobiliteit. Het gaat dus altijd om 
het hanteren van spanningsvelden 
en het alert zijn op de fase waarin de 
werknemer verkeert.
Onder de curves van leiderschap staan 
synchroon de spanningsvelden van 
de mobiel wordende werknemer. Ook 
hier creatieve spanningsvelden tussen 
bijvoorbeeld ontkenning en besef van 
urgentie. We hebben in de 'tegencurve' 
telkens ook de mogelijke ontsporing 
van de fase genoemd.

vertrouwen 
geven, grote 

cycli kennen en 
voorspellen

netwerken
flexibiliteit

2. confronteren 
met aankomende 

verandering

2. proactief zijn

optimisme uitstralen 
en bemoedigen, ont-
kenning respecteren

optimisme en 
vitaliteit

eigen vitaliteit goed 
bewaken, optimisme 
cultiveren 

werken aan gezondheid, 
af kicken van oude gewoonten
(afstompen door alleen met 
eigen gezondheid bezig te zijn)

8.nadruk op luisteren 
en onderhandelen in 

laatste ronde

8.kunnen ondergaan 
en innerlijk stil zijn bij 

overmacht

mogelijkheden 
voorspiegelen en 

laten onderzoeken

leervermogen, 
creativiteit

speelsheid en 
creativiteit 

oefenen. 
Zelf ook 

fantaseren 
over nieuwe 

stappen

leerbereidheid 
optimaliseren. 

Leven lang leren 
(versnippering 

op social media 
of andere 

afleidingen)

heldere deadline stellen 
en onderhandelings-

ruimte helder hebben

prioriteiten stellen, 
basis eisen stellen, 

status testen 

pick your battles: creatief 
spanningsveld tussen 

pragmatisme en principes

goede balans krijgen tussen 
minimale behoeften en 

maximale levensvreugde

enthousiasme en 
kracht uitstralen. 
Voorbeeldfunctie 
door eigen 
mobiliteit

jezelf goed 
verkopen, 
zichtbaar zijn, 
aantrekkings-
kracht vergroten

zorgen voor zicht-
baarheid en goede 
naam in dienst van 
de samenleving 

actief vertellen 
over je proces en 
wat je geleerd hebt 
als troost en les 
voor anderen. Zelf 
coach worden.

regels kennen, rechten 
en plichten duidelijk 

maken

voorbereiden op 
moeilijke tijden door 

strakke planning

definitief afscheid 
forceren en 
banden verbreken 

crisis gebruiken voor 
grote schoonmaak in 
gewoonten en relaties

eigen doelen 
helder hebben 

en met orga-
nisatie-doelen 

convergeren

nieuwe  
identiteit en 

focus

afscheid van eigen 
zekerheden kunnen nemen. 

Inchantabiliteit oefenen

denken in termen van 
betekenis boven aanzien  

of uiterlijk succes

dienstbaarheid als 
levenshouding, 
vreugde van het 
bijdragen
Nazorg leveren

verzoening met 
verandering als 
basaal gegeven 
voor je leven

 ontnuchteren 
en realiteit 

voorspiegelen

eigen 
boekhouding op 

orde brengen
(innerlijk verzet)

8. Empathie tonen 
en onderhandeling 
voorbereiden

8. openstaan en 
luisteren (dichtslaan 
en onmacht ervaren)

besef van urgentie 
aanbrengen

inschatten van 
de ernst van het 
komende verlies
(depressie en angst)

meebewegen, conflict 
vermijden en het grote 
verhaal blijven zien en 

vertellen

netwerken begint vruchten op 
te leveren. Het overzicht op de 

grotere cyclus biedt aangrij-
pingspunten voor perspectief 

op te volgen stappen (geen 
eigen vorm kunnen vinden)

focus houden 
op komende 
verandering

alvast werken aan 
een fantasie voor 

nieuwe baan en 
beroeps-identiteit

 (te vroeg fixeren op 
één uitweg)

eigen integriteit 
beschermen door te 

staan voor wat je doet

ervaren wat je basiswaarden 
zijn, combineren met pragma-
tisme (aansturen op conflict als 

zondebok of klokkenluider)

dienstbaarheid 
helder hebben. 
Voor zowel 
werknemer als 
organisatie als 
samenleving 
werken

nu al je afvragen 
wat je aan de 
wereld kan en wilt 
bijdragen, los van 
eigenbelang
(schijn-altruïsme 
als maskering 
voor gebrek aan 
eigenwaarde)

2. hard op eigen verantwoorde-
lijkheid blijven wijzen, afscheid 
voorbereiden

2. strijdlust mobiliseren ten behoeve 
van toekomst. Tegenslag als kans zien
(confrontatie zoeken met de verkeerde 
partijen)

1. onbewuste 
voorbereiding
veranderi ng  
hangt in de lucht

2. impuls van  
binnenuit of  
van buitenaf
besef van 
noodzaak van 
ander werk

3. comfort zone 
en doorzettings
vermogen
uitstel en ontken-
ning en opbouw 
van kracht

4. leervermogen 
en alternatieven
orientatie op en 
fantaseren over 
mogelijkheden

5. concrete 
resultaten, 
sollicitaties en 
verzake lijking
besluit om weg te 
gaan, solliciteren,
eerste 
onderhandelingen

7. ontnuchtering 
en reële planning
plannen voor 
worst case  
scenarios en 
moeilijke tijden 

6. eerste  
triomfen vieren
testvlucht of 
detachering 
bevalt. zelf-
vertrouwen en 
opluchting 

8. 0nmacht, 
onder handelen 
en openstaan
de klap komt hard 
aan, terugkeer is 
niet mogeljk 

9. diepste inzicht  
en besluiten
Crisis.Verlies 
en inzicht in 
beperkingen van 
de markt en eigen 
persoonlijkheid. 
Rouwver werking 
begint

10. heroriëntatie, 
richting en 
Idealen
Hervinden van 
idealen en rich-
ting op basis van 
eerdere lessen 
en creatieve hou-
ding. Verzoening 
en vooruitkijken

11. walk the talk
Staan voor wat je 
echt wilt. Offers 
brengen. Diepe 
transformatie

12. vreugde 
van dienen en 
bijdragen
Vruchten van 
de loutering. 
Levenservaring, 
nieuwe 
vitaliteit en 
dienstbaarheid. 
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Hervinden van 
idealen en visie


