
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Homo Florens’ in organisaties 

Vanaf najaar 2022 zal Sioo samen met een consortium van 4 tot 8 organisaties 

een uniek actieonderzoek doen. Iedere organisatie brengt een voor haar 

relevante en actuele veranderopgave in m.b.t. duurzaamheid of 

menswaardigheid. Sioo reikt concepten en tools aan, waaronder in het 

bijzonder een frame, “Homo Florens” genaamd, waarmee de deelnemende 

organisaties mensen op een andere manier kunnen aanspreken en aan zich 

kunnen binden. Hieronder leest u meer over onze plannen. 

Aanleiding en doelstelling 

Door een schenking van de Goldschmeding Foundation wordt Sioo in staat 

gesteld om dit jaar met een consortium van 4 tot 8 organisaties te werken aan 

hun veranderopgaven, waarin in één of ander opzicht vergroting van 

menswaardigheid binnen de bedrijfscontext een rol speelt. Daarbij zullen we 

onder meer gebruik maken van het door het Institute for Leadership & Social 

Ethics (ILSE, verbonden aan de Universiteit van Leuven) ontwikkelde mensbeeld 

‘Homo Florens’ (zie bijlage).  

Veel organisaties werken aan doelstellingen rondom inclusiviteit, sustainable 

development goals, duurzame inzetbaarheid of maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Keer op keer blijkt hoe spannend dat is in een context van 

concurrentie, internationaal werken, een pandemie en/of tekort aan personeel. 

In het te vormen consortium willen we de praktijken in verschillende organisaties 

onderzoeken en dillema’s, spanningen en vragen onderzoeken en al 

(actie)onderzoekend verkennen wat wel en niet zou kunnen werken. 

Met het ‘Homo Florens’-gedachtegoed kunnen we ons beter bewust worden 

van de veronderstellingen die we zelf impliciet hanteren m.b.t. mensen en 

relaties, en van de mensbeelden die stilzwijgend zijn verankerd in allerlei 

systemen, zoals protocollen, verantwoordingsprocedures, contracten e.d. Juist 

dit soort systemen blijken vaak in de weg te staan aan (door alle betrokkenen) 

gewenste verandering. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat het uw organisatie oplevert 
 
Door met een team uit uw organisatie deel te nemen aan dit traject en het  

consortium: 

 

➢ zet u daadwerkelijke stappen in het oplossen of beter hanteren van een 

actueel organisatie- of strategievraagstuk; 

➢ krijgt u zicht op de ‘veranderpotentie’ van het werken met mensbeelden; 

➢ doet u ervaring op met methoden van actieonderzoek; 

➢ ervaart u van nabij en leert u hoe andere organisaties gelijkaardige 

vraagstukken aanpakken. 

 
Hoe we het ons praktisch voorstellen 
 
Samen bespreken we welke strategische opgave van/in de organisatie zou 

kunnen worden aangepakt met behulp van het gezamenlijk actieonderzoek in 

dit consortium. We richten het op zo’n manier in dat we handig inspelen op 

specifieke omstandigheden en behoeften. We zorgen ervoor dat we met dit 

traject bijdragen aan de ontwikkeling van mensen in de organisatie, in het 

bijzonder van het team dat vanuit de organisatie gaat participeren in het 

actieonderzoek. Daarmee wordt het, denken wij, spannender en leuker. Het 

traject wat hierop volgt bestaat uit: 

 

➢ het actieonderzoek van 7 maanden (van kick-off tot oogst dag) en biedt 

een systematische aanpak en een (enigszins dwingende) structuur; 

 

➢ gezamenlijke sessies en begeleiding gedurende 12 dagdelen door een Sioo-

begeleider gericht op reflectie, analyse en doordenken van interventies; 

 

➢ het meekijken bij en door andere organisaties bij elkaars actieonderzoek 

gericht op energie en verrassende inzichten; 

 

➢ het naar de eigen context brengen van het ‘Homo Florens’ gedachtegoed 

garandeert het radicaal doordenken van het organisatievraagstuk.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder team/organisatie binnen het consortium heeft een vaste begeleider, die 

gaandeweg het verandertraject 12 dagdelen met het team werkt (reflection-

on-action en reflection-in-action); zo borgen we dat er optimale opbrengsten 

worden gerealiseerd. 

 

Daarnaast is er met alle deelnemende teams/organisaties een eendaagse kick-

off sessie, en sluiten we af met een gezamenlijke (eendaagse) oogstsessie . 

Als instrument binnen het gezamenlijk actieonderzoek zet Sioo onder meer het 

mensbeeld ‘Homo Florens’ in. Zodoende leren we ook op welke wijze we dit 

gedachtegoed een plaats kunnen geven in opleidingen voor leiders en 

managers.  

 

Dit consortium programma vindt plaats in de periode oktober 2022 – mei 2023, 

en wordt grotendeels financieel mogelijk gemaakt door een schenking van de 

Goldschmeding Foundation. Aan de deelnemende organisaties wordt een 

bijdrage van EUR 18.000,- gevraagd.   

 

Met iedere organisatie die overweegt om te gaan participeren in het 

consortium zal Sioo de mogelijkheden en grenzen van het actieonderzoek 

verkennen. De vormgeving zal zoveel als mogelijk worden toegesneden op de 

specifieke behoeften en omstandigheden van iedere deelnemende 

organisatie. In sommige organisaties lopen bijvoorbeeld reeds initiatieven en 

projecten, waarop kan worden aangesloten of die kunnen worden versterkt. 

 

 

Voor meer informatie: Dr. Wilfred Verweij 

wilfredverweij@sioo.nl 

+31 (0)6 51 38 36 91  
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Bijlage: korte beschrijving “Homo Florens” concept 
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Van Homo Economicus naar Homo Florens  
 
 
Waarom een nieuw mensbeeld? 

In de economie is het gebruikelijk (geweest) om de mens te omschrijven als homo 
economicus, de mens als een rationeel en calculerend wezen. Hier worden in toenemende 
mate – terechte – kritische vragen bij gesteld. Zijn er namelijk niet veel meer factoren die 
meespelen in de manier waarop een mens zich gedraagt, ook bezien vanuit economisch 
perspectief? Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan emotionele en sociale factoren. 
Wanneer je dergelijke factoren niet in ogenschouw neemt zul je slecht inzicht krijgen in het 
gedrag en handelen van de mens, of deze nu een consument, medewerker of bijvoorbeeld 
verkoper is. Daarom is het hoog tijd voor een nieuw mensbeeld. 
 
Homo Florens 

Vanuit ons onderzoek naar mensbeelden in de economie stellen wij voor om voortaan te 
spreken over homo florens, de florerende mens. Met homo florens willen we een rijkere en 
genuanceerdere beschrijving geven, die de homo economicus als het ware omvat. Vanuit dit 
perspectief moet de vergelijking tussen beide mensbeelden worden gelezen. 
  
Vergelijking 

Homo economicus Homo florens 
Nauwe focus Brede focus 
Gesloten Open 
Rationeel Omvat ratio, maar houdt ook rekening met  

emotionele en sociale factoren 
Transactioneel Transformationeel 
Begrenzend Emergent 
Individueel Sociaal 
Enkelvoudige waarde creatie, gericht op de 
korte termijn 

Meervoudige waarde creatie, gericht op de 
lange termijn 

 
Homo Florens in het domein van werk en organisaties 

Met de bewustwording dat het mensbeeld homo economicus een reductionistische, 
rationalistische benadering is kan er een nieuwe stap worden gezet. Doordat dit mensbeeld 
onvoldoende inzicht in het handelen oplevert, doordat tal van factoren buiten beschouwing 
worden gelaten, is een aanvullend mensbeeld meer dan welkom. Door uit te gaan van het 
mensbeeld homo florens wordt er meer inzicht verkregen in het gedrag van de mens. In de 
context van werk en organisaties kan dit bijvoorbeeld betekenen dat je leert dat het 
welbevinden van de medewerkers een directe relatie heeft met de kwaliteit van je 
dienstverlening en de financiële resultaten. Of waarom het zo belangrijk is om een relatie te 
onderhouden met je klanten en zo te ontdekken wat jouw producten hen opleveren. Homo 
florens verruimt zo je blikveld en levert nieuwe perspectieven op. 


