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Inleiding 
Problemen en fouten worden veelal als iets onwenselijks gezien. Echter, hoe 
hard we het ook proberen, onzekerheden – en de daaruit voortkomende 
 problemen en fouten – kunnen nooit volledig worden weggenomen. Sommige 
organisaties hebben te maken met complexe situaties, waarin de gevolgen van 
iedere handeling (goed of fout) verstrekkend kunnen zijn, terwijl zij tegelij-
kertijd geconfronteerd worden met ‘reguliere’ situaties waarin die complexi-
teit, tijdsdruk en verstrekkende gevolgen ontbreken. Dergelijke tweeledigheid 
zien we vooral terug bij gezagdragende organisaties als de krijgsmacht, poli-
tie en brandweer. Immers, zij hebben zowel van doen met ‘kantoorwerk’ als 
met optreden in extreme omstandigheden. Juist in deze extreme omstandig-
heden is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van het lerend vermo-
gen van de individuele medewerker, het team en de organisatie. 
Allereerst zullen we de probleemsituaties voor militaire leiders in het uitzend-
gebied typeren om ze daarna verder te analyseren vanuit de theorie van ‘de 
lerende organisatie’. Immers dergelijke problemen zijn voor de organisatie 
uitgelezen momenten om te ontwikkelen en het lerend vermogen optimaal te 

Leiderschap, uitzending en 
‘intelligent failure’

In dit artikel reflecteren we op problemen waarmee militaire leiding-
gevenden in het uitzendgebied geconfronteerd worden om een beeld te 
schetsen van het lerend vermogen van de krijgsmacht gedurende de 
uitzending. In het uitzendgebied manifesteren zich vijf leiderschaps-
problemen die onvermijdelijk zijn in dynamisch complexe omgevin-
gen, maar het lerend vermogen van de organisatie versterken als hier 
adequaat mee om wordt gegaan, de zogenaamde intelligent failures. 
In dit artikel beschrijven we aan de hand van de ervaringen van uitge-
zonden militairen naar Uruzgan op welke wijze de organisatie zich 
 lerend opstelt onder deze complexe omstandigheden.
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LEIDERSCHAP, UITZENDING EN ‘INTELLIGENT FAILURE’

benutten. Problemen en fouten verschaffen belangrijke informatie om van te 
leren. Met name de uitzendcontext is voor leren zeer geschikt aangezien door 
haar ‘dynamische complexiteit’ problemen en fouten onvermijdelijk zijn 
(Kramer, 2007). In de organisatiekunde wordt wel het begrip intelligent failu-
re (Sitkin, 1996) gebruikt om te verwijzen naar de gedachtegang dat fouten 
maken noodzakelijk is om te leren. Ons vermoeden is dat de leiderschapsfilo-
sofie van de Nederlandse krijgsmacht nog in beperkte mate het uitgangspunt 
van de intelligent failure omarmt. De consequentie daarvan is ook dat het 
leerpotentieel van de krijgsmacht niet optimaal wordt benut. We gebruiken 
Task Force Uruzgan als casus om dit vermoeden te staven en we focussen op 
het grondoptreden van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers. 
Eerst gaan we in op de achtergrond van de lerende organisatie en daarna op 
de context waarin onze analyse plaatsvindt: dynamische complexiteit waarna 
leiderschap binnen de krijgsmacht aan bod komt. Daaropvolgend analyseren 
en typeren we de leiderschapsproblemen gedurende de vierjarige missie in 
Afghanistan. Als laatste betogen we op basis van de analyses, waarom de 
 manier van omgaan met dynamische complexiteit aantoont dat de organisatie 
gedurende de uitzending haar lerend vermogen niet optimaal benut. 

1. Organizational learning in dynamic complexity
Het is algemeen aanvaard dat de krijgsmacht te maken krijgt met dynamisch 
complexe omgevingen tijdens uitzendingen: met onzekerheden, gevaren, ambigu-
iteiten et cetera. Dynamische complexiteit wil zeggen dat de condities in de om-
geving, ambigu, onduidelijk, veranderlijk en niet eenduidig zijn, én dat er moet 
worden gehandeld (Kramer, 2007). Kenmerkend voor dit soort omgevingen is 
dat de realiteit er anders uitziet dan vooraf was verwacht. Kortom: de organisatie 
wordt verrast. Voor organisaties die onder dergelijke complexe condities opere-
ren is het vrijwel onmogelijk om exact en objectief vast te stellen wat er gedaan 
moet worden en hoe dit optreden zal verlopen. Het onvermijdelijke gevolg van 
deze dynamische complexiteit is dat een organisatie aanpassingsvermogen moet 
hebben, in staat moet zijn om met verandering en verrassing om te gaan.
Dynamic complexity stelt organisaties voor een grote uitdaging en maakt de 
besluitvorming lastig. Immers, er is niet één juiste oplossing: iedere oplossing 
brengt twijfel over de juistheid met zich mee. Een dergelijke situatie vergt 
flexibiliteit en adaptability van de leider, immers het belangrijkste element in 
het omgaan met dynamic complexity is het vermogen gemakkelijk te kunnen 
switchen van de ene situatie naar de andere, waarbij kennis en kunde – opge-
daan in trainingen en soortgelijke ervaringen – wordt gebruikt en tegelijker-
tijd losgelaten kan worden om nieuwe inzichten te vergaren en nieuwe ideeën 
uit te proberen. Een dergelijk werkveld vereist een flexibele aanpak, alsook 
een flexibele leider die risico’s durft te nemen, omdat hij zeker weet dat het 
onzeker is dat zijn verwachtingen en plannen uit zullen komen. 
Een omgeving waarin duidelijk sprake is van dynamic complexity is een uitge-
sproken gelegenheid voor het versterken van het lerend vermogen van de orga-
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nisatie. Binnen de organisatiekunde is het begrip organizational learning van 
cruciaal belang. De lerende organisatie staat centraal in het werk van Argyris 
en Schön (1978), Senge (1990) en Weick (1995). Een lerende organisatie is een 
organisatie waarin de mensen continu hun capaciteiten en kwaliteiten verho-
gen, waarin nieuwe patronen en manieren van denken worden gestimuleerd en 
waarin de leden van de organisatie gezamenlijk leren en zo het lerend vermo-
gen van de organisatie vormen (Senge, 1990). Een belangrijk onderscheid dat 
theoretici maken in de lerende organisatie is het onderscheid tussen single loop 
learning en double loop learning. Single loop learning gaat over het verbeteren 
van bestaande praktijken en werkwijzen binnen een gegeven kader, terwijl bij 
double loop learning ook de daaraan ten grondslag liggende principes ter dis-
cussie worden gesteld. Binnen optimaal lerende organisaties is er sprake van 
double loop learning. De situaties waarin de krijgsmacht zich bij uitstek tijdens 
uitzending bevindt zijn situaties waarin policies and operating standards are 
challenged (Morgan, 1997). Voorbijgaan aan double loop leren is voor organi-
saties die zich in dergelijke complexe omgevingen bewegen funest, omdat routi-
nes en principes in stand gehouden worden die niet meer toepasbaar zijn bin-
nen de nieuwe organisatiecontext. Zodoende worden problemen niet herkend 
of genegeerd en raakt de organisatie achter in haar ontwikkeling (Morgan, 
2006). Lerende organisaties laten dus ook vastgestelde lessen en kennis los, 
wanneer blijkt dat deze niet meer relevant zijn (Yukl, 2009). Kortom: organiza-
tional learning is een continu proces.
Senge (1990) beschrijft vijf disciplines die gezamenlijk de ‘lerende organisatie’ 
maken. Het betreft: personal mastery, mentale modellen, gedeelde visie, team-
leren en systeemdenken. Personal mastery heeft betrekking op de mate waarin 
het individu vanuit zichzelf zijn eigen inzichten, ideeën en vaardigheden ter 
discussie stelt en probeert te verdiepen. Mentale modellen hebben betrekking 
op onderliggende patronen die grotendeels bepalen hoe je de wereld ziet en 
hoe je je gedraagt (ook wel repertoire genoemd). Zelfreflectie is hierbij van 
groot belang. Bouwen aan een gezamenlijk gedeelde visie zorgt voor energie 
en focus binnen de organisatie en zorgt voor een antwoord op de vraag: wat 
willen we creëren? Senge (1990) stelt dat het belangrijk is dat deze visie bij 
 iedere medewerker bekend is en door allen wordt gedragen zodat zij intrinsiek 
gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan. Teamleren heeft betrekking 
op de uitspraak ‘het totaal is meer dan de som der delen’. Senge gaat er vanuit 
dat mensen in groepen meer en sneller kunnen leren en andere inzichten krij-
gen dan als individu alleen. De ‘dialoog’ met elkaar aangaan en met elkaar 
mee kunnen denken zijn hierin absolute voorwaarden. De laatste discipline 
van Senge gaat uit van het systeem denken. Dit houdt in dat de organisatie en 
de mensen binnen de organisatie gezamenlijk een systeem vormen waarin 
 onderlinge afhankelijkheid en redundantie aanwezig is (Senge, 1990). 
Voor organisaties is leren noodzakelijk om te overleven op de lange termijn. 
Veelal gaat het echter mis in het proces van ontdekken, verspreiden en toepas-
sen van nieuwe inzichten. Vaak omdat de eerste neiging is gewoontegedrag toe 
te passen en bij het ‘oude vertrouwde’ te blijven. Geleerde lessen worden mo-
delmatig overgedragen en verwachtingen worden gecreëerd, waarbij er voorbij-
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gegaan wordt aan het proces van het leren van nieuwe lessen in een nieuwe en  
onzekere omgeving. Binnen de krijgsmacht is dit patroon ook herkenbaar: de 
organisatie heeft de wens om het onverwachte te ‘managen’. Dit is op zich 
begrijpelijk gezien het soort omgeving waarin de Krijgsmacht opereert. Ook een 
leidinggevende zal hiermee om moeten kunnen gaan (Dalenberg en Vogelaar, 
2012). Organisaties die op een verantwoorde wijze met onzekerheid omgaan 
zijn mindful organizations: organisaties die met onzekerheid omgaan door alert 
te zijn op hun eigen verwachtingen en op ogenschijnlijk onbeduidende details in 
een situatie. Op deze manier creëren zij een verrijkte awareness die het mogelijk 
maakt om op adequate wijze te reageren op een gebeurtenis (Weick en Sutcliffe, 
2007). Door de aard van de organisatie en haar activiteiten dient de krijgsmacht 
altijd voorbereid te zijn op het onverwachte en is het voor leidinggevenden goed 
om te anticiperen op onverwachte situaties waar op ‘creatieve’ wijze mee om 
moet worden gegaan om ze succesvol ten einde te brengen. Dit betekent dat de 
medewerkers en de organisatie het aandurven om risico’s te nemen en er ruimte 
is om fouten te maken. Hier leren mens en organisatie van. Immers, binnen een 
lerende organisatie bestaat het lerend vermogen niet alleen uit de geïnstitutionali-
seerde opleidingen en trainingen, maar vooral uit het experimenteren en het in-
zicht dat deze ervaringen met zich mee brengen (Ten Horn, 2006). Het is binnen 
deze context dat men het belang van een idee als intelligent failure moet begrij-
pen. Sitkin (1996) benadrukt dat failure niet als iets eenduidig gezien moet wor-
den. Sterker, Douglas en Wildavsky (1982) suggereren dat het ontbreken van  
failure kan leiden tot een afname in de veerkrachtigheid van organisaties en tot 
overconfidence. Natuurlijk, zo benadrukt Sitkin (1996), moet men fouten niet 
bewust nastreven, fouten zijn een middel tot leren en niet een doel op zich.  
Als het doel leren is, zijn fouten onvermijdelijke bijproducten die samenhangen 
met de inherente risico’s van het omgaan met uitdagende problemen. 

2. Leiderschap binnen de krijgsmacht
Kenmerkend voor het leidinggeven binnen de krijgsmacht is het Mission 
Command-denken. In operationele omstandigheden worden leidinggevenden 
geacht op te treden in een ‘command & control’-context waarin Opdrachtge-
richte Commandovoering (ook: mission command) centraal staat. Hierin 
wordt besluitvorming meer en meer gedecentraliseerd. Volgens dit perspectief 
kunnen en mogen leidinggevenden op ieder niveau besluiten nemen. Basis-
principe in deze Opdrachtgerichte Commandovoering is dat er top-down 
slechts een beperkte guideline wordt geformuleerd: het ‘oogmerk van de com-
mandant’. Dat beschrijft slechts het te behalen doel of de uitzending van een 
eenheid in een brede context (Koninklijke Landmacht, 2009). Belangrijk bij 
opdrachtgerichte commandovoering is dat de eenheden voorzien worden van 
de randvoorwaarden om de gestelde doelen te behalen (zie bijvoorbeeld 
 Vogelaar en Kramer, 1997; Kramer en Kuipers, 2002). Voordeel van deze 
 wijze van bevelsvoering en besluitvorming is dat decentralisatie de snelheid 
en accuraatheid in de besluitvorming verbetert (Newsome, 2007). 

LEIDERSCHAP, UITZENDING EN ‘INTELLIGENT FAILURE’



45

NUMMER 5 -  SEPTEMBER/OKTOBER 2012

M
iria

m
 d

e G
ra

a
ff en

 E
ric-H

a
n

s K
ra

m
er

De militaire doctrine vereist dat besluitvorming zo ver mogelijk naar beneden 
in de organisatie wordt gedecentraliseerd als de complexiteit en veranderlijk-
heid van de omgeving dit vereist. Commandanten op ieder niveau zouden van-
uit de organisatie ondersteund moeten worden om zelf te bepalen op welke 
wijze zij de gegeven opdracht zo optimaal mogelijk ten uitvoer brengen 
(Koninklijke Landmacht, 2009). Praktisch gezien betekent dit dus ook dat de 
commandant van het zogenoemde Force Protection Team, gedurende een 
 patrouille in Uruzgan, het laatste woord heeft in de beslissingen én daarvoor 
verantwoordelijk is, alsook voor de daaropvolgende handelingen van zijn 
 ondergeschikten. 
Kramer (2006) beargumenteert dat in deze denkwijze een deductieve structuur 
herkenbaar is: uit algemene en vaste premissen (het kader van de commandant) 
en specifieke feiten (de lokale feiten en omstandigheden) wordt de juiste wijze 
van handelen geacht logisch voort te vloeien. Deze auteur betoogt vervolgens dat 
het juist kenmerkend is voor dynamisch complexe omstandigheden dat feiten 
dubbelzinnig zijn en opdrachten steeds meer het karakter krijgen van richtlijnen 
en intenties en steeds minder het karakter van een gedetailleerd uitgewerkt 
 bestek. Dit soort omstandigheden vraagt daarom veel meer lokale vrijheden dan 
dat een deductief stramien, zoals de commandovoeringsfilosofie, kan bieden. In 
feite veronderstelt de Mission Command-doctrine dat er in beperkte mate sprake 
is van dynamic complexity: de hogere commandant blijft controle houden over 
de doelen en blijft voor de lagere commandant een kader afbakenen. Gegeven 
deze constatering kan men verwachten dat in operationele omstandigheden 
 lagere commandanten met veel verdergaande complexiteit zullen worden gecon-
fronteerd dan het commandovoeringssysteem veronderstelt. 
De krijgsmacht bestempelt leiderschap als core business en ziet haar als 
 kritieke succesfactor in het operationeel optreden om in de complexiteit van 
het werkveld de gestelde doelen te bereiken (Werkgroep Staal, 2007; Dalen-
berg en Vogelaar, 2012). Verschillende perspectieven op leiderschap en de 
 ideale leider zijn binnen wetenschappelijk onderzoek voorhanden. In de mees-
te  visies, zoals die van Graham (1991), vertoont de ideale leider bepaalde vast-
gestelde karakteristieken en is hij in staat om gestelde doelen te bereiken, 
waarin hij wordt gevolgd door anderen (Graham, 1991). Daarin gaat het om 
leiderschapsgedragingen die leiden tot een gewenst resultaat. De definitie van 
leidinggeven bij de Nederlandse krijgsmacht sluit hierbij aan: ‘het bewust 
 richting geven aan het gedrag en het inspireren van anderen om gezamenlijk 
het gestelde doel te bereiken.’ (Werkgroep Staal, 2007). In 2007 is door de 
Commandant der Strijdkrachten de ‘visie leidinggeven’ vastgesteld waarin 
 zowel de definiëring en explicitering van goed leiderschap als de organisatie-
kundige  opvattingen rondom leiderschap staat beschreven. Er is sprake van 
een  bepaald ‘leiderschapsprofiel’ dat wil zeggen dat bepaalde karakteristieken 
 (zoals moed, dienstbaarheid en eerlijkheid) in de leiderschapsfilosofie 
 essentieel zijn voor militaire leiders (Werkgroep Staal, 2007). 
Daarnaast wordt met behulp van modellen getracht grip te krijgen op de dyna-
miek van het leiderschap. De standaardmodellen die in de leiderschapsfilosofie 
van de krijgsmacht worden gehanteerd zijn vooral gebaseerd op de theorieën 
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over situationeel leiderschap (oorspronkelijk geformuleerd door Hersey en 
 Blanchard in 1977) en inspirerend leiderschap (ook wel transformationeel leider-
schap zoals omschreven door Bass en Avolio in 1994) (Werkgroep Staal, 2007; 
Dalenberg en Vogelaar, 2012). Deze modellen zijn erop gericht de leider handvat-
ten te bieden in zijn activiteiten en besluitvorming. Van Gils (2011) betoogt dat 
de krijgsmacht als uitgangspunt neemt dat de leidinggevende een ‘lege huls’ is die 
moet worden ‘gevuld’ met waarden, modellen en trucjes voordat hij of zij effec-
tief kan functioneren. Van Gils geeft aan dat in de huidige visie de leider als mens 
en de relatie met zijn medewerkers ondergeschikt lijken te zijn aan efficiëntie en 
de te behalen doelen (Van Gils, 2011). Hiermee gaat de organisatie echter voorbij 
aan individuele verschillen en persoonlijke kenmerken van de leidinggevende: 
immers, het blijven mensen dus de ‘huls’ is nooit leeg. In de kern gaat deze bena-
dering van leiderschap er vanuit dat een leider weliswaar in een onbekende, 
dynamisch complexe omgeving terechtkomt, maar dat ‘slechts enkele vuistregels’ 
voldoen om met deze complexiteit om te gaan. De vraag, volgens van Gils, is 
echter of dit een juiste benadering is, aangezien de leiderschapstheorieën een ver-
simpeling van de werkelijkheid vormen en slechts een beperkte verscheidenheid 
van mogelijke situaties beschrijven. De mogelijkheden leidinggevenden te conditi-
oneren heeft zo z’n beperkingen. Het is de vraag of de instrumentele wijze waar-
op leiderschap wordt ingevuld de leider klaarstoomt om met de dynamisch 
complexiteit van uitzending om te gaan. Immers, de uitzendsituatie vereist mind-
fulness, terwijl leidinggevenden verscheidene checklists worden geleerd die voor-
bijgaan aan een bepaalde ‘bewustwording’. Deze werkwijze is allerminst mindful 
te noemen. Er moet opgemerkt worden dat naast deze twee theorieën ook bena-
deringen als ‘dienend leiderschap’ en adaptability steeds meer aandacht krijgen. 
Echter, deze theoretische benaderingen van leiderschap krijgen pas sinds de 
 afloop van de missie in Uruzgan in enige mate aandacht en worden (nog) niet 
binnen de hele Krijgsmacht (beleidsmatig) ondersteund en ten uitvoer gebracht.

3. De casus: Task Force Uruzgan
Door middel van een secundaire analyse op het interviewmateriaal schetsen 
we een beeld van het lerend vermogen van de krijgsmacht gedurende een 
uitzendperiode. Een kwalitatieve secundaire analyse is ‘conceptualized as a 
methodology for the study of non-naturalistic or artefactual data derived 
from previous studies, such as field notes, observational records, and tapes 
and transcripts of interviews and focus groups’ (Heaton, 2004). Een secun-
daire analyse bestudeert onderzoeksmateriaal dus vanuit een andere onder-
zoeksvraag dan waarmee het oorspronkelijke materiaal is verzameld. Het 
kwalitatieve materiaal in dit onderzoek komt uit interviews. Deze inter-
views zijn gehouden in een periode van vier jaar waarin de Nederlandse 
Krijgsmacht deelnam aan de ISAF-missie in Uruzgan (2006-2010). De 51 
semigestructureerde interviews met uitgezonden militairen (waarvan de ran-
gen varieerden van soldaat tot en met Luitenant Kolonel van het Korps Ma-
riniers en van de Koninklijke Landmacht) werden aanvankelijk gehouden 
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om de thema’s ‘leiderschap’ en ‘samenwerking binnen teams’ te onderzoe-
ken. De respondenten deden vrijwillig mee aan de interviewsessies. Hen 
werd verteld dat zij deelnamen aan een onderzoek naar hun persoonlijke  
ervaringen als uitgezonden militair om daaruit lessen te trekken voor  
volgende missies. De respondenten werd beloofd dat hun verhalen vertrou-
welijk zouden worden behandeld en de resultaten niet herleidbaar zouden 
zijn voor derden. Volgens de onderzoekers leent dit materiaal zich voor een 
secundaire analyse omdat de nieuwe vraagstelling sterk verwant is aan de 
oorspronkelijke vraagstellingen. De hypothese in deze secundaire analyse is 
dat door de beperkende leiderschapsfilosofie en manier van trainen (uitgaan 
van een modelmatige wereld) de leidinggevenden problemen ondervinden in 
de dynamische complexiteit van het uitzendgebied. Deze leiderschaps-
problemen vormen een kans voor de organisatie om te verworden in intelli-
gent failure, onze verwachting was echter dat er nauwelijks sprake zou zijn 
van intelligent failure en er niet van een lerende organisatie gesproken kan 
worden gedurende de uitzendperiode. Aan de hand van de theorie van de 
lerende organisatie (de vijf disciplines van Senge (1990) en de vier dimen-
sies van Visser (2008a/b) hebben we de leiderschaps problemen bestudeerd 
om te bepalen in hoeverre hiervan dan ook daadwerkelijk sprake was. 
De beschreven secundaire analyse in dit artikel richtte zich op het analyseren 
van de alledaagse problemen van leidinggevenden in het uitzendgebied om in-
zicht te krijgen in het lerend vermogen van de organisatie gedurende uitzending. 
De hier gepresenteerde categorisering van het materiaal is het resultaat van 
het coderen van het materiaal. Twee onderzoekers hebben beiden alle inter-
views getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd door middel van narratieve 
analyse waarin codes aan de uitspraken van de militairen werden toegekend, 
op een manier zoals beschreven door Wester en Peters (2004). Allereerst, zijn 
de situaties gecodeerd in typen leiderschapsproblemen. Daarna zijn de theo-
retische benaderingen van Senge en van Visser als framework gebruikt om 
aan de hand van de verschillende leiderschapsproblemen het lerend vermogen 
van de organisatie gedurende uitzending vast te stellen. Hiervoor is ieder type 
leiderschapsprobleem afzonderlijk bestudeerd.    
Van 2006 tot en met 2010 nam de Nederlandse krijgsmacht een grote rol op 
zich in de ISAF-missie, die ten doel had het land te helpen bij haar wederop-
bouw na de val van het Taliban-regime. Als lead nation traden de Nederland-
se militairen in de provincie Uruzgan vier jaar lang op. Onze focus lag bij de 
zogenaamde tailormade units die opereerden in Uruzgan, die gedurende de 
missie in Afghanistan SUA of CAT1 werden genoemd. Aangezien de com-
plexiteit van het uitzendgebied een andere aanpak vereiste dan de situatie 
waarin de ‘moederorganisatie’ in Nederland zich bevindt, werd de structuur 
van de eenheden gewijzigd om flexibel om te kunnen gaan met de veranderin-
gen in de omgeving. Tailor-made units omvatten verschillende eenheden van-
uit de gehele organisatie en zijn flexibel in hun lay-out, afhankelijk van de 
 situatie van inzet. Het zijn samengestelde eenheden met een vaste kern, waar 
ieder moment weer nieuwe deelnemers in kunnen aansluiten. 
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VIJF TYPEN LEIDERSCHAPSPROBLEMEN

In de volgende paragrafen beschrijven we vijf typen leiderschapsproblemen 
die commandanten in het uitzendgebied zijn tegengekomen. We illustreren de 
problemen aan de hand van het casusmateriaal. Vervolgens beschrijven we 
welke consequenties deze problemen hebben voor de organisatie. 

Probleem 1. Hoe moet de leiderschapsfilosofie worden ‘nageleefd’? 
Het eerste type leiderschapsprobleem heeft betrekking op het naleven van de 
leiderschapsfilosofie. Mission Command gaat ervan uit dat ook leidinggeven-
den op het laagste niveau beslissingen kunnen en mogen nemen. Echter, 
 dezelfde leiderschapsfilosofie gaat er vanuit dat lagere eenheden denken en 
handelen vanuit een centraal geformuleerd doel- en middelenkader, wat juist 
grenzen stelt aan ruimte voor zelf denken (Kramer, 2006). De afweging tus-
sen decentrale vrijheid versus centrale controle is natuurlijk een eeuwig orga-
nisatiekundig dilemma, dat in elke organisatie op een of andere manier terug-
keert. De leiderschapsfilosofie lijkt door het omarmen van een Mission 
Command-filosofie een systematiek te hebben ontwikkeld om ‘zelf denken’  
te stimuleren. Daarmee lijkt de leiderschapsfilosofie dit dilemma te hebben 
opgelost, echter dit blijkt in de operationele realiteit nog niet het geval zoals 
hieronder blijkt. Deze double bind situatie zoals Watzlawick et al. (1974) 
hem zouden omschrijven zorgt voor twijfel en onduidelijkheid bij leidingge-
venden: wanneer moet er nou geluisterd worden en wanneer creatief  gedacht? 
Dit leiderschapsprobleem hebben we in drie gedaanten teruggezien in het 
 casusmateriaal. De eerste gedaante heeft betrekking op de situatie waarin een 
leidinggevende gestraft wordt voor het opvolgen van bevelen. Een van de 
 respondenten beschreef de situatie waarin een pelotonscommandant werd 
 bekritiseerd op het niet inspelen op de kenmerken van de lokale context maar 
strikt zijn orders volgde. De tweede gedaante heeft betrekking op de situatie 
waarin een leidinggevende aangesproken wordt op het niet volgen van beve-
len. Dit was vooral een bron van frustratie voor groeps- en pelotonscomman-
danten omdat zij het gevoel hadden dat zij het beste de lokale omstandig-
heden konden inschatten.
De derde gedaante waarin dit type leiderschapsprobleem zich manifesteerde 
werd, volgens een lid van de staf, in de hand gewerkt door dubbelzinnige 
 politiek: bepaalde activiteiten waren politiek gezien niet wenselijk hoewel 
noodzakelijk voor het behalen van de missiedoelen. Veelal ging het hier om 
situaties met mogelijke dreiging en risico’s voor de Nederlandse troepen 
waarin niet opgetreden mocht worden vanwege deze risico’s. Dit dilemma 
kwam over het algemeen voor bij de keuze tussen wederopbouw en eigen 
 veiligheid. Een voorbeeld van een dergelijk dilemma betreft de patrouilles. 
Enerzijds was de politieke wens dat er alleen patrouilles zouden plaatsvinden 
wanneer deze noodzakelijk waren om ergens in de provincie aan wederop-
bouw te werken, dit om risico’s voor de eigen troepen te voorkomen. Ander-
zijds was een ‘reguliere’ patrouille vanuit militair oogpunt gewenst om zo 
 inzicht te krijgen in de routes en de tegenstanders zo min mogelijk kans te 
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 geven om zogenaamde bermbommen te plaatsen, juist ook om de veiligheid 
van eigen troepen zoveel mogelijk kunnen te garanderen. 
Opvallend genoeg vonden we twee algemene kenmerken in alle drie de gedaantes 
terug. Ten eerste deed het probleem zich alleen voor wanneer eenheden daadwer-
kelijk operationeel actief waren. De meeste voorbeelden hadden betrekking op 
pelotonscommandanten die een spagaat voelden tussen wat er door de staf van 
hen werd verlangd en de eisen van de operationele omgeving. Ten tweede deed 
het leiderschapsprobleem zich alleen voor op de momenten wanneer er sprake 
was van een zekere mate van onzichtbaarheid: in de buurt van de compound 
worden zaken eerder opgemerkt door anderen met als gevolg dat commandan-
ten orders strikter opvolgden (wat niet per definitie betekent ‘beter’). 

Probleem 2. Verwachtingen en de strategische focus
Het tweede type leiderschapsprobleem gaat over de verwachtingen en de strate-
gische focus van de missie. Specifiek geformuleerd: de leiderschapsfilosofie gaat 
uit van het belang en de aanwezigheid van eenduidige doelen. Echter, de operati-
onele werkelijkheid waarmee de (junior) leidinggevende in Uruzgan werden ge-
confronteerd was veel gecompliceerder. Wanneer militairen deelnemen aan een 
militaire operatie wordt een te behalen end-state geformuleerd. Om deze end-
state te bereiken moet er een bepaald pad gekozen worden. Alle respondenten 
gaven aan dat er onduidelijkheid was over het ‘soort’ missie (was het een huma-
nitaire wederopbouwmissie of een vechtmissie?) en dat de gecommuniceerde 
doelen en verwachtingen niet met de realiteit overeenkwamen. De groep respon-
denten van de eerste lichtingen van de TFU beschreven dat er een problematisch 
verschil tussen verwachting en realiteit ontstond doordat de missie als ‘wederop-
bouw-missie’ werd bestempeld, terwijl de militairen geconfronteerd werden met 
een post-conflictsituatie waarin allereerst veiligheid gegarandeerd moest wor-
den. Dit leidde tot verschillende problemen zoals de prioritering van activiteiten: 
commandanten waren het niet eens over de wijze van optreden in het gebied 
gezien de ambiguïteit van de missie (was reconstructie de weg, of juist force-
protection?) (Kramer, De Waard en De Graaff, 2012). De respondenten van de 
laatste TFU-rotatie werden geconfronteerd met een nog gecompliceerdere situa-
tie: vlak voordat zij op uitzending zouden gaan werd er op politiek niveau 
gediscussieerd over de voortzetting van de missie in Uruzgan. Dit leverde onze-
kerheid op gedurende de opwerkperiode over hoe het verloop (en de duur) van 
de missie zou zijn. Gedurende de missie werden de militairen geconfronteerd 
met de situatie waarin zij hun taken horende bij hun functie wilden uitoefenen, 
maar hierin werden tegengehouden, omdat er op politiek niveau geen groen 
licht werd gegeven voor risicovollere operaties. Praktisch gezien kwam dit neer 
op het minder inzetten van manoeuvre-eenheden voor bijvoorbeeld patrouilles, 
en andere activiteiten waarvoor ze wel getraind waren. 

Probleem 3. Informatievoorziening
Het derde type probleem heeft te maken met de aanwezigheid van alle, rele-
vante, en eenduidige informatie. Zoals Von Clausewitz al constateerde is in 
militaire operaties informatie cruciaal en tegelijkertijd een probleem. Boven-
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dien wijst hij ook op het aanpassen van plannen aan onduidelijkheden en 
nieuwe inzichten. Von Clausewitz (1968) stelt dat er veelal geen tijd is voor 
een voldoende afweging: om nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden 
en twijfels mee te laten wegen in het herbezien van een besluit. 
In de operationele werkelijkheid in Uruzgan was informatievoorziening proble-
matisch. Vrijwel alle respondenten waren het erover eens dat intelligence uiterst 
relevant is, maar dat zij veelal niet up-to-date was, waardoor het onduidelijk 
werd welke Intel gebruikt moest worden en welke niet. Een ander probleem dat 
vooral gedurende de eerste rotaties aan de orde was, was de veelheid aan 
(redundante) informatie. Een commandant moest zelf een schifting maken wel-
ke informatie wel en welke informatie niet belangrijk was voordat ze op een 
missie de poort uitgingen. Dit was echter niet altijd mogelijk door de grote hoe-
veelheid aanwezige informatie, tijdsdruk en urgentie. Er was sprake van een in-
formatie overload. De respondenten gaven aan wat zij als oorzaak zagen van 
het probleem: iedere eenheid had een eigen Intel-cel en werd er gebruik gemaakt 
van (social) media zoals het ‘uruzganweblog’. Dus in het geval van een patrouil-
le moest alle informatie van de verschillende eenheden worden gecombineerd 
wat veel papierwerk en dubbele informatie opleverde waardoor de ‘echt’ be-
langrijke zaken soms over het hoofd gezien werden. 

Probleem 4. Hiërarchie
Met het vierde type leiderschapsprobleem gaan we in op de hiërarchische 
commandolijn zoals deze in de moederorganisatie aanwezig is en werd door-
getrokken naar de operationele eenheden in het uitzendgebied. De militaire 
doctrine gaat uit van een militaire organisatie met een ‘standaard design’ 
waarin de hiërarchische niveaus op elkaar aansluiten, wat betekent dat de 
operationele chain of command top-down is. Echter, in de operationele 
 realiteit kwam het regelmatig voor dat commandanten met een lagere rang 
functioneel meerdere over commandanten met een hogere rang waren gedu-
rende specifieke missies. De flexibele structuur en het takenpakket van de 
SUA werkte deze discrepantie in de hand. Een voorbeeld: een luitenant (com-
mandant van het force protection team) en een majoor (commandant van het 
PRT mission team) maakten gezamenlijk deel uit van één SUA. Beide com-
mandanten waren van mening dat hun eenheid leading was binnen de SUA 
(zie het dilemma tussen wederopbouw en veiligheid), waardoor er onenigheid 
ontstond over wijze van uitvoer en verantwoordelijkheid, met als gevolg dat 
er slecht werd samengewerkt en gecommuniceerd. Met name gedurende de 
eerste rotaties kwam deze discrepantie veelvoudig voor, later werden er af-
spraken gemaakt over wie wanneer verantwoordelijk was, echter het is altijd 
een punt van aandacht geweest daar er verschillende ‘grijze gebieden’ te 
onderscheiden waren waarvan niet duidelijk was welke verdeling er zou 
 moeten zijn. Het kan zelfs worden gesteld dat het uiteindelijke organisatie-
ontwerp van de militaire eenheid mede door bottom-up initiatieven tot stand 
kwam (Kramer, De Waard en De Graaff, 2012). 
In deze hiërarchie speelt de ‘angst’ die commandanten hebben om de vuile 
was buiten te hangen. Uit onze analyse blijkt dat hoewel in het opwerktraject 
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gehamerd wordt op het belang van openheid en vertrouwen, de commandan-
ten problemen en vraagstukken eerst intern willen oplossen. Veelal roepen ze 
pas als het laat is (gedwongen) de hulp in van anderen. Dit heeft over het al-
gemeen negatieve consequenties voor de betreffende commandant of zijn een-
heid, iets wat hij juist wilde voorkomen. Consequenties als onvrede binnen de 
eenheid, repatriëring, en tijdelijke ontheffing uit functie werden genoemd. 
Kramer (2006) stelt dat naast een top-down lijn (de taakverdelende en op-
drachtgevende lijn) een bottom-up lijn (de lijn die de belangrijkste bevindin-
gen en inzichten doorgeeft naar hogere niveaus in de organisatie) nodig is in 
de dynamisch complexe omstandigheden van de uitzending. Deze bottom-up 
lijn lijkt echter niet goed ingezet of doorgezet te worden. 

Probleem 5. Samengestelde eenheden en training
Het vijfde leiderschapsprobleem heeft betrekking op het samengestelde ka-
rakter van de eenheden waaraan de commandanten leiding moesten geven. 
De leiderschapsfilosofie gaat uit van een vaste groep, waar de leidinggevende 
ervaringen mee opdoet, mee oefent en traint voordat hij met hen in operaties 
wordt ingezet. Echter, het design van de SUA was gedurende de uitzending zo 
veranderbaar dat in het opwerktraject nooit alle mogelijke samenstellingen 
gezamenlijk konden trainen. Als gevolg hiervan kwam het voor dat eenheden 
samengevoegd werden gedurende de uitzending in een SUA om gezamenlijk 
op patrouille te gaan terwijl zij elkaar (en elkaars werkwijze) nog niet hadden 
leren kennen. Er wordt echter wel van deze onderlinge bekendheid uitgegaan 
in de militaire doctrine, en daarnaast wordt zij als cruciaal gezien in operatio-
nele omstandigheden zoals in Uruzgan. Ook de leiderschapsfilosofie be-
schouwt het als een gegeven dat een ‘leider’ hoort bij een ‘groep’ en niet bij 
een constant wijzigende groep. De militairen leerden gedurende de uitzending 
elkaar steeds beter kennen en leerden met elkaar samenwerken, echter deze 
overdracht van inzichten bleef gedurende de hele missie problematisch door 
het voortdurend in- en uitroteren van eenheden. In het opwerktraject werd 
weinig gezamenlijk geoefend en lag de nadruk meer op het trainen en verbe-
teren van de eigen skills en drills.

4. De lerende organisatie gedurende uitzending
In 1993 tijdens een grootschalige reorganisatie deden Breman en Straathof al 
uitspraken over het lerend vermogen van de krijgsmacht. Zij betoogden dat 
de krijgsmacht een organisatie is waarbinnen de werkwijze, structuur en 
 cultuur ervoor zorgen dat het leervermogen structureel problematisch is 
 (Breman en Straathof, 1993). Zij definiëren de krijgsmacht als een ‘belerende 
organisatie’ conform de uitspraken van Swieringa en Wierdsma (1990). 
 Swieringa et al. (1990) stellen dat bureaucratieën door hun structuur en 
werkwijze worden belemmerd om als organisatie optimaal te leren. Een 
bureaucratie is een organisatie waarbinnen er duidelijke hiërarchieke niveaus 
aanwezig zijn, regelgeving gehandhaafd wordt (en waarbinnen wordt gestraft 
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bij overtreding van deze regelgeving), en er sprake is van duidelijke speciali-
satie en functionele bevoegdheden (Swieringa et al., 1990; Breman et al., 
1993). Veranderen is moeilijk. De cultuur van de Krijgsmacht in Nederland 
kan worden omschreven als een bureaucratie waardoor zij de risico’s loopt 
een belerende organisatie te zijn. 
De hier besproken typen leiderschapsproblemen laten een verschil zien tussen 
problemen die centraal staan in de operationele praktijk en de veronderstel-
lingen over die operationele praktijk in de leiderschapsfilosofie van de krijgs-
macht. Kenmerkend is dat ze enerzijds te maken hebben met een spanning 
tussen de denkkaders waarmee een organisatie een dynamisch complexe om-
geving ingaat en de dagelijkse realiteit van die omgeving. In die zin gaat het 
om ‘fundamentele’ organisatiekundige problemen. Anderzijds gaat het hier 
om problemen die volgens de logica van de leiderschapsfilosofie van de 
Nederlandse krijgsmacht niet zouden moeten kunnen bestaan. Vanuit een 
denkwijze waarin intelligent failure centraal staat kunnen we verwachten dat 
in een dynamisch complexe omgeving er altijd een ongemakkelijke balans is 
tussen zelf nadenken en regels volgen (probleemtype 1), dat een strategische 
focus niet een onbetwijfelbaar gegeven is, maar aan nadere reflectie onder-
hevig is (probleemtype 2) en dat informatie over het operationele gebied pro-
blematisch is (probleemtype 4). Wanneer leidinggevenden echter worden 
opgevoed met het idee dat binnen de krijgsmacht een doctrine is ontwikkeld 
die dit eeuwig organisatiekundig dilemma is ontstegen, krijgen ze te maken 
met een soort problematiek waarop zij onvoorbereid zijn. Dat geldt evenzeer 
voor de leidinggevende die denkt dat er binnen de krijgsmacht altijd met een 
duidelijke hiërarchie (probleemtype 4) en standaard organisatiebouwstenen 
(probleemtype 5) gewerkt wordt.
Het bestaan van discrepanties an sich tussen theorie en praktijk is kenmerkend 
voor het optreden in dynamisch complexe omgevingen. Immers, leren begint 
wanneer de gevolgen van een gekozen strategie niet overeenkomen met de ver-
wachte gevolgen (Visser, 2008a). Echter, om te leren dient een organisatie blijk 
te geven van een visie op die operationele praktijk die ervoor open staat be-
paalde problemen onder ogen te zien. Visser (2008b) die een onderzoek heeft 
uitgevoerd naar het lerend vermogen van het Duitse leger tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, beschrijft vier dimensies die in grote mate bepalen of het leerver-
mogen van een organisatie optimaal wordt benut om fouten vast te stellen en 
te herstellen (Visser, 2008a/b). Drie van deze vier dimensies komen duidelijk 
naar voren in de door ons beschreven type leiderschapsproblemen.
Ten eerste beschrijft Visser dat door het decentraliseren van verantwoorde-
lijkheid de kans op fouten in lagere echelons van een organisatie groter 
wordt, maar dat decentralisatie tegelijkertijd nodig is om met onzekerheid 
om te gaan. Echter, een cruciaal kenmerk van deze dimensie die Visser 
benoemt, is het aanmoedigen van individueel initiatief en zelfstandig hande-
len en denken. Dit laatste wordt zoals uit de interviews blijkt niet door de 
 organisatie voldoende ingezet. 
De tweede dimensie heeft te maken met de openheid in de organisatiecultuur 
om melding van fouten en problemen te maken. Dit herkennen we ook in 
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Kramer’s aanbeveling om zowel de top-down als de bottom-up lijn in te zet-
ten om informatie uit te wisselen (Kramer, 2006). De interviews laten zien dat 
er van de openheid niet altijd sprake is geweest, waardoor zowel fouten als 
nieuwe inzichten onopgemerkt konden blijven. Hoewel in het opwerktraject 
aandacht wordt besteed aan vertrouwen en openheid is het blijkbaar nog niet 
standaard in de organisatiecultuur dat hier ook sprake van is. Dit kan wel-
licht deels verklaard worden door de onbekendheid tussen samenwerkende 
eenheden en staven en door de ambigue houding van de organisatie tegen-
over deze gewenste openheid. Vertrouwen is er niet door het vast te leggen en 
erover te praten, maar ontstaat binnen een veilige omgeving waarin men ver-
binding ervaart en de eigen kracht wordt gerespecteerd. 
De derde dimensie van Visser heeft te maken met de transfer of training on 
the job, oftewel: de lessons learned. Immers, de formele trainingssessies 
 moeten in praktijk worden gebracht in het uitzendgebied, waarbij het forme-
le trainingstraject moet worden aangevuld met actuele inzichten uit het veld. 
De organisatie heeft hiervoor het systeem van lessons learned opgezet, maar 
de praktijk leert dat er een aantal rotaties overheen gaat voordat er iets 
wordt verbeterd (in het geval dat het überhaupt al gebeurt). De traagheid van 
de organisatie in het implementeren en overbrengen van nieuwe inzichten 
maakt dat de uitgezonden eenheden steeds achter de feiten aanlopen. Tegelij-
kertijd blijkt dat met name de eerste rotaties te maken hadden met een oplei-
dingsprobleem: door het ontbreken van grootschalige missies was er ook een 
gebrek aan instructeurs en opleiders met actuele uitzendervaring. Opvallend 
is echter dat dit probleem zich bleef voordoen, zij het in mindere mate, waar-
door je je kunt afvragen waarom de organisatie doorgewinterde militairen 
met recente gevechtservaring niet meer stimuleert om met hun ervaring de 
opleidingswereld te verrijken. Wat opvalt is dat de organisatie inzet op een 
 instrumentele aanpak van leiderschap (het opstellen van meer regels en 
 doctrines, het aanleren van besluitvormingsmodellen) in plaats van dat het de 
leidinggevenden stimuleert de eigen talenten in te zetten in een situatie die 
toch al niet in een model te vatten was. 
Gezien het feit dat wij de militairen zelf aan het woord hebben gelaten, heb-
ben we ons niet verdiept in de selectieprocedures die de organisatie hanteert 
en het soort personeel dat daardoor op bepaalde functies terechtkomt. Dat 
maakt het voor ons onmogelijk om uitspraken te doen over hoe de organisa-
tie omgaat met de vierde dimensie van Visser, die zich richt op selectie, oplei-
ding en niveau van het personeel. De drie eerder genoemde dimensies laten 
echter zien dat de organisatie pogingen doet om een lerende organisatie te 
zijn, maar ook dat zij hierin niet slaagt. 
Wanneer we de leiderschapsproblemen bekijken aan de hand van de vijf 
 disciplines van Senge (1990), valt op dat de organisatie in haar structuur en 
 beleid een poging doet om haar lerend vermogen optimaal te benutten. Zo 
heeft de mission command-filosofie als uitgangspunt het decentraliseren en 
zelf laten nadenken van de betrokken leidinggevenden (probleemtype 1). 
 Bovendien werden bepaalde commandanten met lagere rang aangewezen tot 
functioneel meerdere in specifieke situaties (probleemtype 4). Echter, in 
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 praktijk zien we dat door de manier van uitvoering van deze beleidsmatige 
aanpassingen vaak aan deze personal mastery voorbij werd gegaan. 
Wanneer we kijken naar de discipline shared vision kan worden gesteld dat 
voor de militairen het duidelijk was welke rol zij speelden, maar het totaal-
plaatje was onduidelijk. De strategische focus van de missie was (politiek) 
onduidelijk en wisselde zelfs gedurende uitzendperiodes (probleemtype 2) 
waardoor het voor militairen onmogelijk werd om te bepalen waarvoor ‘ze 
het nou allemaal deden’. Dit zorgde voor problemen in de discipline systeem 
denken, omdat door het ontbreken van het ‘totaalplaatje’ het niet duidelijk is 
voor de militairen welke onderliggende patronen er zijn, op welke wijze het 
systeem samenhangt en waartoe het dient.
De opleiding en training van de militair voorafgaand aan uitzending is zeer 
instrumenteel (probleemtype 5), wat niet erg is zolang deze instrumenten, 
 regels en doctrines maar ter discussie gesteld worden (double loop learning). 
De training die de militairen voorafgaand aan de uitzending krijgen is met 
name gericht op het verbeteren van de eigen skills (zoals schietoefeningen). 
Oefenen in de uitzendsamenstelling en ingaan op leiderschaps-, en ethische 
dilemma’s (het ter discussie stellen van ‘mentale modellen’) blijft veelal onder-
belicht, terwijl vanuit het perspectief van Senge dit juist zou bijdragen aan het 
lerend vermogen tijdens de uitzending. 
Senge gaat ook in op het ‘teamleren’, waarbij hij stelt dat de kracht van de groep 
groter is dan die van alle individuen los van elkaar. Opvallend is dat er duidelijk 
sprake was van teamleren gedurende de uitzending: de militairen bedachten 
steeds nieuwe werkwijzen en constateerden samen welke uitdagingen en proble-
men er nog waren. Helaas, bleef dit teamleren beperkt tot specifieke rotaties en 
soms zelfs tot eilandjes binnen een rotatie. Hierin speelt waarschijnlijk ook de 
angst om de ‘vuile was buiten te hangen’ mee (probleem type 4). Zo verzuchtte 
een van de commandanten dat de problemen die hij met zijn team tijdens TFU1 
had geconstateerd en opgelost, weer opnieuw moesten worden geconstateerd en 
opgelost tijdens TFU10 vier jaar later.

5. Structurele belemmeringen in het leren 
Hierboven werd de aandacht gericht op patronen in het organisatieleren. In 
deze paragraaf gaan we in op de meer structurele belemmeringen in het leren. 
Als vertrekpunt nemen we de uitgezonden eenheid in Uruzgan, die qua gehan-
teerd structuurconcept afwijkt van de krijgsmacht in Nederland. De landmacht 
in Nederland (die grotendeels de kern vormde voor TFU) is gebaseerd op het 
traditionele brigade concept. Dat wil zeggen: gebaseerd op een groepering van 
grote functioneel geconcentreerde eenheden (cavalerie, infanterie, artillerie en 
ondersteuning) die elk een nauw omschreven gespecialiseerde rol hebben bin-
nen het grootschalige conflict. Uitgezonden eenheden zijn echter veel kleinere, 
op maat gemaakte – ad hoc – samenstellingen die bedoeld zijn voor een speci-
fieke opdracht (De Waard en Kramer, 2008). De eerder genoemde SUA is een 
soort eenheid die niet bestaat in de krijgsmacht in Nederland en is ontworpen 

LEIDERSCHAP, UITZENDING EN ‘INTELLIGENT FAILURE’



55

NUMMER 5 -  SEPTEMBER/OKTOBER 2012

M
iria

m
 d

e G
ra

a
ff en

 E
ric-H

a
n

s K
ra

m
er

op grond van een geheel andere logica. Waar eenheden in de Landmacht con-
centraties van specialisten zijn, is de SUA een steeds variërende groep op-
gebouwd uit groepen van verschillende specialisten. Tijdens de operatie in 
Uruzgan is er sprake van een organisatieconcept dat Kuipers, Van Amelsvoort 
en Kramer (2010) een netwerkregime zouden noemen, in tegenstelling tot het 
traditionele bureaucratische regime in de krijgsmacht in Nederland. De SUA 
zelf is veel meer opgebouwd op basis van de holografische ontwerpprincipes 
die Morgan (1997) in de bespreking van zijn breinmetafoor bespreekt.
Als we de breinmetafoor doortrekken naar deze case study, kunnen we stellen 
dat door deze op zich begrijpelijke keuze voor geïntegreerde teams een split-
brain probleem ontstaat: dit verwijst naar het neurologisch probleem waarbij 
twee hersenhelften losgeraakt zijn en niet meer met elkaar kunnen communi-
ceren. De ene hersenhelft (de uitgezonden organisatie) leert heel snel en heel 
veel. Deze hersenhelft heeft zijn eigen leerprobleem omdat de netwerkvormen 
zo fluïde zijn door de wisselende samenstelling en de snelle rotatie van perso-
neel. Het geleerde is daardoor moeilijker vast te houden, of zoals Weick 
(1979) zou zeggen, de retentiefunctie staat onder druk. Verder nemen de mili-
tairen de cultuur van de moederorganisatie in hun achterhoofd mee het uit-
zendgebied in, waardoor er allerlei typische bureaucratische leerproblemen te 
ontdekken zijn, zoals die in de vorige paragraaf werden besproken. 
Vervolgens is het problematisch het geleerde in de ene hersenhelft, over te bren-
gen naar de andere hersenhelft (in dit geval vanuit het uitzendgebied naar de 
organisatie in Nederland). De context van de uitzendorganisatie is zo anders 
vergeleken met de context van de organisatie in Nederland dat het moeilijk is 
wat gedurende uitzending geleerd wordt over te dragen en over te nemen. Net-
to krijgt de krijgsmacht in Nederland te maken met veel uitgezonden militairen 
die waardevolle lessen hebben geleerd, maar die niet één-op-één passen binnen 
de werkwijze en context van de moederorganisatie. Zo leerden infanteristen 
heel veel over het beveiligen en begeleiden van zogenaamde functioneel specia-
listen die allerlei lokaal opbouwwerk deden, en bleek ook dat ze leerden hoe ze 
vanuit de ogen van een economisch specialist naar de lokale samenleving kon-
den kijken. Dit maakte hen ook betere infanteristen omdat economie en veilig-
heid gerelateerd zijn (Kramer en Jansen, 2011). Dergelijke ervaringen staan 
echter ver af van het referentiekader dat de reguliere infanterie eenheden hante-
ren. Het is echter zeker niet ondenkbaar dat bij volgende uitzendingen deze les-
sen wel weer van belang zijn. Off the record geven veel militairen aan dat ze 
teleurgesteld zijn dat het interessante en leerzame pionierswerk tijdens uitzen-
dingen enorm contrasteert met de bureaucratische organisatie in Nederland. 
Spreekwoordelijk is dan ook de kreet in de krijgsmacht dat lessen wel worden 
geïdentificeerd, maar niet worden geleerd. Naast een indicator voor het split-
brain probleem, is dit soort cynisme ook een teken dat de cultuur van de uitge-
zonden organisatie wordt meegenomen naar de moederorganisatie. Het split-
brain probleem is onlosmakelijk verbonden met de huidige structuur van de 
Nederlandse krijgsmacht. Zolang deze structuur niet fundamenteel wijzigt, zal 
een leerstrategie voor de krijgsmacht daarom altijd rekening moeten houden 
met het verschil tussen moederorganisatie en de uitgezonden organisatie.
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6. Werken aan leren binnen de krijgsmacht
Kijkend naar de krijgsmacht zien we een aantal activiteiten die de organisatie 
onderneemt om te leren van ervaringen (zoals het inrichten van een bureau 
dat zich bezighoudt met ‘lessons learned’). Echter, deze activiteiten gaan voor-
bij aan het split-brain probleem dat binnen de organisatie in dergelijke 
omstandigheden ontstaat. Door de fluïditeit van de teams op uitzending dient 
er op een ‘flexibele’ manier geleerd te worden, terwijl het leren nu nog op 
bureaucratische wijze wordt vorm gegeven en weinig diepgang biedt. De acti-
viteiten die op dit moment worden ondernomen, kunnen daarom nog verder 
verdiept en geoptimaliseerd worden. Zo blijft bijvoorbeeld de kennisover-
dracht veelal beperkt tot know how en know what, terwijl de dieper gelegen 
know why onderbelicht blijft. Dit heeft te maken met een oppervlakkige 
wijze van knowledge creation. Nonaka en Toyama (2007) wijzen erop dat 
onderliggende vooronderstellingen en redenaties bloot gelegd moeten worden 
voordat er sprake is van leren en inzicht. Nonaka et al. (2007) noemen de 
synthesis of thought als manier om kennis te creëren. Door middel van door-
vragen in een dialoog komt men er pas echt achter waarom iets is gedaan, en 
ontstaat de mogelijkheid onbewust aanwezige kennis te transformeren tot 
expliciete kennis. Bovendien zorgt dit delen van kennis ervoor dat zij gecom-
bineerd kan worden en zo tot nieuwe ideeën kan leiden. Aangezien op een 
dynamisch complexe omgeving niet op het niveau van ‘know how’ en ‘know 
what kan worden voorbereid (anders was het niet dynamisch complex 
geweest) is het combineren van kennis tot nieuwe inzichten nodig om derge-
lijke situaties effectief het hoofd te bieden. Het bestaande systeem dat de 
krijgsmacht hanteert om haar ‘lessen te leren’ – door middel van debriefings 
en after action reviews – kan hierin een grote rol spelen door meer in te gaan 
op de gezamenlijke know why. 
De volgende vraag is natuurlijk wie bij deze debriefings en after action reviews 
wordt betrokken. Het fluïde karakter van de samengestelde eenheden zorgt 
ervoor dat relevante kennis verspreidt ligt binnen de krijgsmacht, maar ook 
daarbuiten. Een andere manier waarop de organisatie het leervermogen kan 
vergroten ligt in de kracht van het social capital, oftewel in de kracht van het 
sociale (collectieve) netwerk dat binnen (en buiten) de organisatie aanwezig is. 
Door de leidinggevenden te stimuleren om in kaart te brengen welke netwer-
ken er zijn, en welke kennis waar aanwezig is worden zij zich bewust van het 
feit dat kennis(ontwikkeling) niet ophoudt binnen henzelf, hun team of zelfs 
hun eenheid. De leidinggevenden doen er hun voordeel mee inzicht te hebben 
in het feit dat het netwerk (en dus ook de kennis) groter is dan zij misschien in 
eerste instantie denken. Het voordeel hiervan is tweeledig. Allereerst kan er bij 
‘routine’ kwesties sneller bepaald worden wie ingezet moet worden om de 
 problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ten tweede kan, in het geval van 
 complexe situaties, door verschillende netwerken bij elkaar te brengen geleerd 
worden van elkaars inzichten en kunnen de complexe situaties beter ‘begrepen’ 
worden (zie bijvoorbeeld de ervaringen van de infanteristen die leerden naast 
het infanterie- perspectief de situatie ook met een economisch perspectief te 
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 benaderen). Dit pleit ervoor om de debriefings en andere soortgelijke instru-
menten breed in te zetten. Kortom: door het samen brengen van alle betrokken 
partijen (in plaats van met iedere eenheid individueel te bespreken wat er ge-
beurde) en de complexe situatie te bespreken met ‘buitenstaanders’ is er sprake 
van ‘verdiepend’ team-leren. Het teamleren overstijgt zo de ‘natuurlijke’ afba-
kening van het team. Op deze wijze wordt de gebeurtenis zo uitvoerig mogelijk 
geanalyseerd, waardoor de leidinggevende en zijn team lopen minder risico om 
in de valkuil van groupthink te stappen en te denken ‘dat ze wel weten hoe het 
zit’, waardoor ze belangrijke zaken over het hoofd zien.
Bovenstaande aanbevelingen in ogenschouw nemend, wijzen we op de belem-
mering die het leren in de weg staat en die ook op de loer ligt bij het door-
voeren van veranderingen. Immers, de bestaande cultuur in de moederorgani-
satie zorgt voor een tendens ook het leren op een bureaucratische manier aan 
te pakken. Wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat een aparte afdeling het 
leren voor haar rekening moet nemen (het zogenaamde ‘bureau lessons 
 learned’). De bureaucratische manier van leren is funest om het split-brain 
probleem het hoofd te bieden. Het leren en uitdragen van lessen moet niet 
 gebeuren op het stafniveau, bijvoorbeeld in een bureau lessons learned, maar 
juist door de mensen wier ervaring een les vormt. Op dit moment staat de 
 organisatiecultuur dit nog in de weg. Daarnaast overheerst binnen de bureau-
cratische cultuur de angst om risico’s te nemen en fouten te maken, de angst 
om fouten naar buiten te brengen, en de angst om te vertrouwen op de creati-
viteit en het aanpassingsvermogen van de leidinggevenden in de chaos en 
complexiteit van de uitzending. Werken aan meer onderling vertrouwen is 
absoluut noodzakelijk. Veranderingen in de structuur alleen zijn onvoldoende 
om deze uitdaging het hoofd te bieden. Instrumenten als coaching, teambuil-
ding en teamcoaching kunnen verder bijdragen aan een meer open en ver-
trouwelijke organisatiecultuur. De krijgsmacht biedt haar medewerkers deze 
instrumenten aan, het is nu aan de medewerkers om ermee aan de slag te 
gaan, zodat de in de structuur weggezette ‘leermomenten’ ook daadwerkelijk 
benut kunnen worden. 
We stellen dat het uitgangspunt van intelligent failure in relatie tot militaire 
uitzending nog veel beter kan worden benut. De problemen die de militaire 
leiders in het uitzendgebied tegenkomen zijn niet nieuw, echter door de ver-
anderende en complexere omgeving helpen de statische theorieën en benade-
ringen leiders niet de problemen het hoofd te bieden en de leiders ervan te la-
ten leren. Pas als de krijgsmacht – en daarmee dus ook al haar medewerkers 
– kritisch naar zichzelf en haar handelwijzen durft te kijken en meer inzet op 
een cultuur van vertrouwen in plaats van een cultuur van angst, is zij in staat 
om het lerend vermogen adequater te benutten. Kortom: het fundament voor 
leren is deels in structuur en intentie al aanwezig. De praktijk is weerbarstiger 
dan de theorie: de cultuur van de krijgsmacht en de ideeën en opvattingen 
van haar medewerkers zullen mee moeten veranderen voordat er van leren 
echt sprake kan zijn. 
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7. Relevantie voor andere organisaties 
Hoewel het hier een case study binnen de krijgsmacht betreft, zijn de uitkom-
sten zeker ook relevant voor andere organisaties. Een aantal benoemde leider-
schapsproblemen komen voort uit kenmerken die ook binnen andere organisa-
ties aanwezig zijn. Immers, binnen verschillende organisaties wordt er steeds 
vaker in wisselend teamverband opgetreden, waardoor zij ook te maken kun-
nen krijgen met split-brain problematiek. Politie, brandweer en burgemeester 
treden bijvoorbeeld gezamenlijk op in zogenaamd Gemeenschappelijke Veilig-
heidszorg. Ook binnen crisiscentra en NGO’s2 hebben de teams een wisselende 
samenstelling. Naast de wisselende samenstelling van teams speelt ook de 
 hiërarchie en functionele werksituatie bij andere organisaties een grote rol, 
 zoals in ziekenhuizen of medische centra en grote commerciële instellingen. Het 
 dynamische karakter van de context waarin ook deze teams optreden en hun 
samengestelde karakter maken dat er parallellen met de uitgezonden eenheden 
van de krijgsmacht kunnen worden getrokken. Het heeft toegevoegde waarden 
als dit type teams verantwoord om kan gaan met de dynamische complexiteit 
waarmee zij geconfronteerd wordt en intelligent failure voornamelijk ziet als 
intelligent (en dus als leerkans) in plaats van als failure.

Noot
1. SUA: Smallest Unit Action; CAT: Combined Arms Team.
2. NGO: Non Governemental Organization.  
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