The Hunt - Joost Schrage & Stephan Fellinger
De Zaak van Vertrouwen is op het afgelopen Vide-congres tweemaal met de ‘Hunt’ aan de slag gegaan.
Met in totaal ruim veertig deelnemers hebben we van buitenaf naar de eigen organisatie (in dit geval de
Onderwijsinspectie) gekeken.
De opdracht aan de deelnemers was om op basis van een concrete maar fictieve case aan de slag te
gaan. Dit keer: hoe geef je, als commerciële marktpartij, vorm aan een alternatieve schoolinspectie.
Je hebt twintig minuten om vorm en inhoud te geven aan je ideeën en giet het ook nog eens in een
ultrakorte presentatie van twee minuten.
Het meest opvallend aan de twee sessies is dat de in totaal negen groepjes stuk voor stuk met oprecht
goede ideeën en inzichten zijn gekomen. Zo hebben we gezamenlijk in een zeer korte tijd tientallen
inzichten gekregen hoe je je eigen organisatie beter, slimmer, marktgerichter, klantgerichter, efficiënter,
moderner, en wat al niet meer kan maken.
Je merkt dat een paar organisaties een dergelijke manier van werken en denken deels al hebben
geïntegreerd in hun aanpak, anderen kunnen hierin nog flink wat slagen maken.
Voor ons is altijd een feest om te zien dat je in krap twintig minuten een enorme hoeveelheid ideeën,
maar vooral ook een berg energie uit de groep kan halen.
Voor ons hét bewijs dat er ook, of wellicht juist in de wereld van inspecties enorm veel creativiteit en
enthousiasme is over hoe je op een andere manier naar je eigen werkzaamheden leert kijken en uit je
eigen domein kan stappen. De combinatie van ‘snelkookpan’ en spelelement maakt dat deelnemers
direct op hun creativiteit worden aangesproken. Dat werkt dus!
En uiteraard zijn we trots op de enthousiaste reacties van de deelnemers aan onze sessies.
Het is nu zaak dit momentum vast te houden en er ook vervolg aan te geven. In de waan van de dag
dreigen goede voornemens snel te verdampen. Wellicht tijd voor een ‘ToezichthoudersLab’ waar we met
de verschillende toezichthouders vervolgstappen kunnen maken in de veranderende wereld van morgen
én vandaag.

