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relaties kunnen misschien ook een 
toepassing vinden bij de intercolle-
giale relaties van tandartsen of de 
relaties tussen tandarts en patiënt?
In “Grenzeling” wordt ook concreet 
verwezen naar de tandheelkundige 
sector in enkele voorbeelden. Zo 
wordt een model om tot procesin-
novatie te komen uitgelegd met 
het probleem van tandplaque. Het 
is interessant om te zien hoe tech-
nisch-theoretische modellen uit het 
bedrijfsleven ook op problemen van 
mondgezondheid toegepast kunnen 
worden. Misschien leidt dit voor de 
tandheelkunde ook tot nieuwe in-
zichten bij de aanpak van het pro-
bleem van tandplaque? Net als 
technieken uit de tandheelkunde in 
andere sectoren een innovatie kun-
nen betekenen.

De nieuwe terminologie in 
Grenzeling

Ives De Saeger introduceert in het 
boek enkele nieuwe termen om ver-
schillende manieren van innovatie te 
beschrijven. Hij werkt tegelijk ook 
met enkele bestaande begrippen uit 
de psychologie om de processen die 
een rol spelen bij intermenselijke 
relaties en communicatie te verdui-
delijken.

EMILIE LACHAERT *
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Enkele tenoren uit verschillende domeinen van de
bedrijfswereld in debat.
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Kleuren en denken buiten de lijntjes

“Grenzeling” is een boek dat op een originele manier psychologische inzich-
ten en theorieën met technologische processen naar innovatie combineert. 
De opbouw van het boek als een businessroman geschreven vanuit het per-
spectief van de hoofdpersonages maakt de complexe materie concreter en 
herkenbaar. In het boek volgen we de perspectieven van verschillende per-
sonages in het bedrijfsleven en daarbuiten. We volgen vooral het verhaal 
van een jonge proces engineer, Regine, die zich als nieuweling in een bedrijf 
een weg baant en op zoek gaat naar verbeteringen van de technologische 
processen. 

“Grenzeling” is een pleidooi voor het zoeken naar innovatieve oplossingen 
door verder te kijken dan de eigen sector (en de eigen leefwereld) via een 
taalkundige aanpak. Vaak bestaat er in een andere sector een proces of 
technologie die ook zijn nut kan bewijzen in een nieuw domein. Ook de 
psychologische inzichten die helpen bij het implementeren van de nieuwe 
oplossingen, worden uitvoerig toegelicht en onderbouwd. Zo krijg je een 
beter zicht op de redenen waarom innovatie in een bedrijf vaak op nogal 
wat weerstand botst van de betrokken werknemers. Het boek biedt ook een 
verhelderend zicht op de mate waarin de persoonlijke voorgeschiedenis van 
mensen in een bedrijf een rol speelt in de communicatie onderling.

Lijkt het een wereld die zich ver van de tandartsenstoel afspeelt? Niks is min-
der waar… Zo is de manier waarop tandartsen vullingen plaatsen met de na-
novulstoftechnologie misschien een bron van inspiratie en innovatie voor de 
technologie van het lakken van bijvoorbeeld wagens. En de psychologische 
inzichten die in het bedrijfsleven verheldering brengen bij de intermenselijke 

“Grenzeling”: durven denken buiten de eigen sector
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-  delegaat: de verwachtingen van ouders ten aan-
zien van hun kinderen

-  legaat: wat een zoon of dochter doet met de ver-
wachtingen van ouders

Voorbeeld van delegaat/legaat: je vader is vakman die 
op een bepaald moment als zelfstandige begint en een 
eigen zaak start. De zaak fl oreert en wordt een bedrijf. 
Je vader denkt aan opvolging en ziet het bedrijf als een 
schitterend geschenk voor zijn oudste zoon en dochter. 
Dat is een delegaat. Je kan dan als kind zonder naden-
ken in de voetsporen van je vader stappen of je kan 
over die stappen nadenken, kijken of dat bij jou past en 
dan beslissen. Het verschil zit in de refl ectie: dat is het 
legaat. 
Je krijgt niet enkel delegaten mee uit de ouder-kindre-
latie, maar ook uit andere relaties, bijvoorbeeld die van 
werkgever-werknemer: loyaliteit ten opzichte van een 
eerdere werkgever kan soms een delegaat zijn dat ten 
dele verklaart hoe je in een nieuwe bedrijfsstructuur 
functioneert en communiceert. Een interessante mate-
rie om over na te denken bij de relaties en communicatie 
met patiënten en ook met collega-tandartsen. Iedereen 
draagt als het ware een rugzakje delegaten en legaten 
met zich mee.

Debat

In het debat bij de voorstelling van het boek traden van-
uit de visie van sectoroverschrijdend denken niet enkel 
tenoren uit de bedrijfswereld op, zoals Peter Leyman 
(Voka), Frans Dieryck (Essenscia Vlaanderen), Prof. dr. 
Koen Geens (Vlaanderen In Actie), maar ook Guido Van-
belle, tandarts en hoofdredacteur van het Belgisch Tijd-
schrift voor Tandheelkunde. In het debat werden door 
de auteur van Grenzeling, Ives De Saeger, enkele stel-
lingen geponeerd. Elk lid in het panel gaf zijn visie op de 
stelling, beargumenteerde die en interageerde met de 
andere panelleden. Ook het publiek kon tussenkomen 
in het debat. 
In hoeverre is vernieuwing belangrijk om je als bedrijf 
te onderscheiden van de concurrentie? Wordt er genoeg 
geluisterd naar de nieuwe, jonge starters in een bedrijf?  
Hoe zit het met de uitwisseling van informatie en kennis 
tussen bedrijven onderling? Staat de concurrentiestrijd 
misschien een versmelting van kennis, en dus eventuele 
nieuwe oplossingen, in de weg? Het zijn maar enkele 
van de vragen die doorheen de avond aan bod kwamen.  

 Vijf gradaties van vernieuwing:

- dadeling: een eenvoudige snel gevonden bijna 
standaardoplossing 

- kenneling: binnen de sector of industrie zoeken 
naar een geschikte oplossing

- grenzeling: een oplossing die gevonden wordt uit 
een andere dan de eigen industrie of sector

- weteling: uit de industrie of eigen wetenschap 
springen

- uitvinding: nieuwe tot nu toe in de wereld onbe-
staande creatie

Termen uit de psychologie

Van de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi- 
Nagy, grondlegger van de contextuele theorie en uit de 
Gestalt therapie komen de volgende begrippen:

-  voorgrond: waar men over spreekt is waar men 
mee bezig is.
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toren uit het bedrijfsleven. Bij de stelling dat er vaak 
te weinig naar jonge starters in een bedrijf geluisterd 
wordt, terwijl die net verfrissende en originele ideeën 
kunnen hebben, haalde Guido Vanbelle nog het voor-
beeld aan van een innovatie in de tandheelkunde die op 
die manier ingang vond. Zo was er een jonge stagiair 
tandarts die voorstelde om een selectie te maken van 
de merken composiet-vullingsmateriaal die dezelfde be-
lichtingstijd vergen. Het voordeel van dit voorstel is dat 
er dan minder procedurefouten (nl. onderbelichte vul-
lingen) zouden voorkomen. De groepspraktijk heeft de-
zelfde techniek toegepast om zoveel mogelijk de behan-
delingsprocedures te standaardiseren om minder fouten 
te maken. 

Het gaf de aanwezigen een mooi voorbeeld hoe een on-
bevangen, frisse kijk op de tandartsenpraktijk tot ver-
nieuwingen kan leiden. Vernieuwing bleek tijdens het 
debat overigens één van de kernwoorden te zijn in het 
discours van de auteur van Grenzeling. Over het hoe en 
het waarom van vernieuwing in bedrijven werd dan ook 
uitvoerig, en tegelijk genuanceerd, gedebatteerd.

Na het debat werd er nog gemoedelijk nagepraat en ge-
netwerkt bij een glaasje. Wij raakten aan de praat met 
twee interessante personen uit de lakindustrie. En het 
durven denken buiten de grenzen werd meteen in de 
praktijk gebracht. Want hoe zat dat nu precies met die 
nanovulstoftechnologie in de tandheelkundige sector?, 
zo polsten ze. Zou die manier van werken misschien een 
‘grenzeling’ kunnen worden in de lakindustrie? We zijn 
benieuwd wat de toekomst brengt…

Wat ons vanuit de visie van de tandartsen en de bijdra-
ges van Guido Vanbelle aan het debat vooral bij blijft, 
is dat de manier waarop in de medische wereld  als col-
lega’s (en niet meteen concurrenten) met elkaar wordt 
omgegaan danig verschilt van de bedrijfswereld. De 
uitwisseling van informatie tussen collega’s, artsen en 
tandartsen, onderling, verloopt over het algemeen vlot 
en zonder concurrentiestrijd. Dat het belang en de ge-
zondheid van de patiënt voorop staat in de medische 
sector, zal daar uiteraard iets mee te maken hebben. 
Deze manier van met elkaar omgaan kan misschien in-
spirerend werken naar andere sectoren in de bedrijfswe-
reld toe. Dit werd versterkt door het “bijna” vooroordeel 
van hoe een tandartspraktijk zich organiseert en fi nan-
cieel werkt.

De positie, visie en manier van werken van de tandarts 
bleek vaak apart te staan van die van de andere sec-

btt-2010-4.indd   167btt-2010-4.indd   167 2/12/2010   9:35:272/12/2010   9:35:27



168

Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde 2010/4

Frans Dieryck (Essenscia Vlaanderen): “Voor mij waren 
vooral de personages en de psychologie fascinerend. De 
methodologie is uiteraard ook interessant, maar voor 
mij als technisch gevormde zijn dit dingen die ik onge-
veer weet. De personages zijn interessant omdat je je-
zelf herkent of situaties van de werkomgeving waarin je 
bent of ooit geweest bent.”

Koen Geens (Vlaanderen In Actie): ”“Ik vond vooral 
de introductie van de psychologie in het boek heel in-
teressant. Ik denk dat er te weinig gebruik van wordt 
gemaakt bijvoorbeeld in de medische wereld of in de 
juridische wereld. Als dat in de bedrijfsprocessen en in-
novatie wel het geval is, vind ik dat geweldig. Als termen 
als delegaten en legaten kunnen helpen beschrijven hoe 
werknemers in ondernemingen zich kunnen voelen ten 
aanzien van een vorige generatie en hoe dat hun loyali-
teitsgevoelens kan beïnvloeden, vind ik dat heel verrij-
kend. Het laat beter toe de cultuur van een onderneming 
te begrijpen en te duiden. Maar we mogen natuurlijk niet 
vervallen in determinisme: er zijn altijd eigen keuzes ten 
aanzien van de delegaten en legaten die we meekrijgen.”

OPINIE - DEBAT        

Indrukken over het boek “Grenzeling”

Peter Leyman (VOKA): “Ik vond vooral de combinatie 
van alle luiken, technologie, psychologie, methodiek, 
… boeiend. Je vindt gemakkelijk boeken specifi ek over 
bedrijfspsychologie of procesanalyse. Dit boek  is uit-
zonderlijk en uniek omdat al die aspecten gecombineerd 
worden in één verhaal.”

Guido Vanbelle (VVT): “Ik las het boek tweemaal: de 
eerste keer heb ik me op de methodologie gericht. Ik 
herkende veel dingen die ik uit andere boeken van ma-
nagement kende.  De tweede keer bekeek ik het vanuit 
de communicatie en dan heb ik me echt geamuseerd. 
Het was zeer leuk om te lezen.
Eén van de boodschappen die in het boek staat, is dat 
iedereen met een voorgeschiedenis binnenkomt. Als je 
daar nooit naar vraagt, dan ontstaan er nogal wat com-
municatieproblemen en verkeerde inschattingen. Dat is 
de voornaamste boodschap op communicatievlak. Geef 
ten minste iets vrij van uw privéleven in uw arbeids-
situatie, want dat kan heel wat misverstanden voorko-
men.”
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