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VOORWOORD

Het is inmiddels al een mooie traditie. Ieder jaar 
brengt Kessels & Smit een boek uit met artikelen, 
blogs en schrijfsels die in dat jaar zijn gepubliceerd. 
Een kleurrijke weergave van de thema’s die ons bezig 
houden als inspiratiebron voor het komende jaar. 

Schrijven is een krachtige vorm van reflectie. Het is 
voor ons een manier om het vak verder te brengen. 
De manier waarop wij als gezelschap naar de wereld 
kijken is divers. En zo zijn ook de bijdragen in dit 
jaarboek weer zeer divers. Die variatie heeft op ons 
als gezelschap een vitaliserende werking. Het blijft 
spannend, we blijven samen zoeken en nieuwsgierig. 
In dit jaarboek vind je gestolde ervaringen en mooie 
verhalen. Is er dan nog een rode draad te ontdekken? 
We hebben inmiddels een reputatie in het begeleiden 
van processen waarin het uitzonderlijke en het gewone 
gecombineerd worden. Onze aanpak gaat voorbij de 
afruil van belangen, voorbij geldende opvattingen over 
kennis en voorbij bestaande routines. 

Het uitzonderlijke gaat in onze werkwijze hand in hand 
met het gewone. Dit doen we door de individuele 
mens, in een niet maakbare wereld, als uitgangspunt te 
nemen. We hebben allemaal dromen en ambities, we 
willen dingen doen die er toe doen. Daarbij is het van 
belang om zowel te kunnen spelen en experimenteren, 
als soms weerbarstige processen bespreekbaar te 
maken. Wij willen dat het individu in veranderings- en 
leerprocessen respect ervaart doordat wij verschillende 
soms concurrerende belangen en loyaliteiten zichtbaar, 
bespreekbaar en beslisbaar weten te maken. Wij leren 
elkaar en onze opdrachtgevers elke dag weer omgaan 
met deze onbepaaldheid en onzekerheid. Ons werk, 
en ook ons schrijfwerk, gaat daarmee voorbij de 
oplossingsgerichte, aspectmatige en gecontroleerde 
benaderingen. In deze situaties leren we met elkaar en 
met onze opdrachtgevers de krachtige elementen van 
het gewone en het uitzonderlijke te waarderen en te 
combineren. 

We brengen belangen bij elkaar zonder oeverloos 
overleg, we faciliteren commitment zonder Poolse 
landdagen, we bieden integrale benaderingen waarbij 
we het bestaande en onveranderbare waarderen. Wij 
zien het individu met al zijn talenten en vermogens als 
bron voor spontane vernieuwing.

We ervaren elke dag weer dat mensen samen meer 
kunnen bereiken dan alleen. Dat we het af en toe ook 
even niet weten, er ruimte voor twijfel en onderzoek 
is en dat experimenteren een belangrijke manier is 
om om te gaan met vraagstukken van deze tijd. Het 
gaat vaak over kleine gewone acties die een grote 
bijzondere impact hebben. Veranderingen die stap 
voor stap, gesprek voor gesprek ontstaan. 

We wensen jullie veel plezier met dit jaarboek. We 
hopen dat het inspireert en aanzet tot nog meer 
nieuwsgierigheid, experimenteren en leren door te 
doen. Wij gaan weer een nieuw jaar in op zoek naar 
mooie en inspirerende ervaringen en perspectieven. 
Kunnen we daar volgend jaar weer een mooi boek van 
maken!

Met vriendelijke groet,

Ans Grotendorst, Hanneke Queens, Janni Schipper, 
Marcel Kuhlmann, Monique Koning, Samantha van 
Londen, Sanne Netten en Theo Visser
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