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1. Abstract 
 
 
1.1. Van mechanische naar organisch samenwerken 
 
Mechanisch, gefragmenteerd 
Vanuit de Sociologie is bekend dat de overgang van de jaagcultuur naar de georganiseerde 
landbouw en van de landbouw naar de industriële revolutie heeft geleidt tot fragmentatie. De 
vergaande differentiatie en specialisatie hebben geleid tot monotoon en routinematig werk 
met een lage kwaliteit van de arbeid tot gevolg. Hierarchisering heeft geleid tot mechanische 
solidariteit in plaats van de organische solidariteit zoals die bestond tijdens de jacht in de 
oertijden. De individualisering heeft geleid tot solitair gedrag en afgerekend met een 
collectieve leercultuur. Dit is de erfenis van het verleden met sociale entropie als effect.  
 
Organisch, synergetisch 
Hoe kunnen we een nieuwe vorm van samenwerken stimuleren door gebruik te maken van 
geavanceerde technologieën. Slimmer door semantische software en met een groeiend 
inzicht in ons gedrag, de onderliggende structuur en de logica als basis voor anders denken 
en werken. Onze aanpak omvat het operationaliseren van het symmetrie concept als basis 
voor organisch en synergetisch co-creëren om complexe vraagstukken First Time Right te 
kunnen realiseren en nieuwe markten aan te boren door het leveren van kennis op maat. 

	
Tetra Framewerk, basis voor co-creatie model   
In hoofdstuk 2 wordt een framewerk belicht waarin het generieke gedrag, de structuur en 
logica van een actor worden beschreven op basis van de tetra als universele bouwsteen. Er 
worden zes typen van actoren onderkend die in samenhang de basis leggen voor een levens- 
vatbaar co-creatiesysteem. Aan de vraagzijde het proces, de consumer en de coach en aan 
de aanbodzijde het product, de producer en coach. Semantische tools verbinden de actoren, 
de rollen en de rolvervullers (Human Capital). Informatie en kennis gaan stromen in een 
circulair symbiotische systeem, complexiteit wordt hanteerbaar, einde tijdperk sociale entropie       
 

191

Technologie 
I. ontwerpen

Curriculum
I. ontwerpen

Organisatie
I. ontwerpen 

F

O

T D

F

O

D

T

F

O D

T

F

OT

D

F

O

T

D

F

O

DT

Producer

Consumer

Total
solution

New
concepts

Proces

Product

Proces

Product

Coach

Coach

g

Forward

Leerstof Waarde

 



 
 
 

© 2018 Collin QA T.A.M. Lohman / F. van den Bovenkamp  isbn 978-90-73357-16 4

 
1.2. Waarom een doorbraak-innovatie? 
 
Een holistische mensgerichte aanpak 
 
Veel principe oplossingen zijn al beschikbaar voor het dynamiseren van organisaties, zowel 
vanuit de complexiteitsleer als de systeemleer en pedagogiek. Het zijn allen deel oplossingen 
voor een holistisch vraagstuk. Als het gaat om co-creatie dan is het in de jaren 80 ontwikkelde 
actormodel van Engestrom (Helsinki) het zogenaamde triangular activity systeem, het verst 
ontwikkeld. Het model bevat elementen van dynamisch gedrag (leren), symmetrie 
(triangulation) maar het ontbeert de logica van het dynamiseren van kennis. Een meer 
recente stroming is die van Agile tools in de wereld van de ICT (DevOps). Deze benadering 
omvat elementen van dynamisch gedrag maar mist de Symmetry benadering voor 
variëteitreductie en de creatielogica voor kennis dynamiseren. Dit verklaart waarom concept 
Computing (Mills Davis) als basis voor het leveren van kennis op maat nog niet van de grond 
is gekomen. Het bedrijf Jenkins, leverancier van Continuous Integration Tools (Kohsuke 
Kawaguchi) is technologisch het verste maar mist weer de menskant, cognitie engineering en 
capability benutting op de werkplek.  
 
Homogeniseren van het arbeidssysteem 
 
De Collin collaboration toolbox, gebaseerd op de 3 axioma’s van gedrag, structuur en logica 
beoogt het transformatieproces in Nederland te versnellen. Het legt de basis voor een 
homogene 3 dimensionaal inzichtelijke Collaboration Space. Het model wordt ondersteund 
door een kennisnavigatiesysteem, van rol naar rol, dashboard gestuurd. De toolbox is 
gebaseerd op de NTA 8611 standaard (kennis structurering), mede met inzet van Collin (L. 
van Ruijven) opgewerkt naar een internationale standaard (ISO 15926). Een tweede unieke 
Nederlandse standaard is de aangepaste NPR 6070 en 6074 een aanzet naar duurzame 
inzetbaarheid en kwaliteit van de kennis arbeid (Lohman / Strikwerda / Triemstra SZW). 
 
Sociale Innovatie / projectbased transition. 
 
Een doorbraak is dat de transitie van een mechanische naar organische werkwijze op basis 
van een projectgerichte aanpak kan worden vormgegeven, rondom een concrete casus. 
Sociale innovatie vindt daarbij plaats op drie niveaus van het arbeidssystemen. Niveau 1, het 
benutten van de capabilities van de mens op de werkplek. Niveau 2 het delen en 
externaliseren van kennis op organisatieniveau in teams en op niveau 3 het co-creëren van 
kennis met de klantactoren. Essentieel is het besef dat de stap van niveau 2 (organisatie) 
naar niveau 3 (samenwerking) een metatransitie is. Niveau 3 heeft eigenschappen 
(emergentie) die je op organisatie niveau niet tegenkomt zoals integraal ontwerpen, integraal 
leren en kennis valoriseren. Dit vraagt om nieuwe Boudery Crossing Capabilities en 
bijbehorende curricula. De integratie van de drie eenheid van werker (Human Capital), 
werken (Organisational Capital) en werk (Customer Capital) is essentieel voor management 
als nieuw besturingsmodel. ScaleUp kan nu bottom-up worden vormgegeven met een 
doorlooptijd van 3 tot 5 jaar en wel door dit in meerdere sectoren en meerdere regio’s parallel 
te faciliteren. Hiermee wordt de NL-transformatie een behapbare organische beweging.  
 
Governance als uitdaging 
 
Aan de ene kant hebben we een co-creatiemodel waarmee complexe maatschappelijke 
projecten First Time Right kunnen worden uitgevoerd en aan de andere kant treffen we een 
laag ontwikkelde leercultuur aan en zien we dat bestaande concepten niet meer werken. De 
uitdaging is om met betrokkenheid van leadcustomers (projectministeries) en de 
verantwoordelijke stafministeries te komen tot een ScaleUp plan gericht op de gebruikers 
(bedrijven en scholen). Een nieuwe Master of Systems Engineering, dient als versneller van 
het te ontwikkelen ScaleUp programma. Daarover gaat dit document. 
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2. Een Tetra Framework 
 
2.1. Research levels 
 
Mathematics is het alles omvattende domein voor de verklaring der dingen. Was God a 
Mathematician? Dit alles omvattende gebied van de wetenschap is echter door burifikatie 
sterk gefragmenteerd met als gevolg dat het overzicht verdwenen is. Saunder Mc Lane heeft 
een aanzet tot ordening gedaan evenals Nader/Maharishi in zijn 5 lagenmodel. In het 
lagenmodel is de brug gelegd tussen de Quantum Field Theorie en praktische 
maatschappelijke toepassingen. Op basis van deze internationale bronnen is een functioneel 
mathematisch framework ontwikkeld. Het framewerk bestaat uit 5 niveaus en kent 3 
hoofdfuncties, een triality van gedrag, structuur en  logica. Laag 3 verbindt de onzichtbare 
wereld (laag 1-2) van de morfologische velden  met de zichtbare wereld (laag 4-5).  De 
Platonics (geometrische bouwstenen) vervullen de integratiefunctie tussen de 2 werelden 
(www.trigunamedia.nl ). De tetra als piramidale basis bouwsteen van de Platonis is door ons 
ontsloten als bouwsteen van sociale systemen, geïnspireerd door Aristotoles (4 causes) en 
Fuller (Synergetics). De toepassingen zijn Evidence Based en beproefd in samenwerking met 
honderden bedrijven, tientallen onderwijsinstellingen en 4 branche organisaties. Zie hiervoor 
www.AcadeMi-IO.nl .  

4.0. 5 LEVELS APPLICATIONS

Application domains
5

BEHAVIORAL SCIENCES
Capability growth

STRUCTURAL SCIENCES
Complexity reduction

SEMANTIC SCIENCES
Knowledge creation

Symbiotic Systems Eng
4

Capability model Co-creation model E-memory model

Tetalogic Axioma’s
(general tetralogic)

3

BEHAVIOR / Topology STRUCTURE / Geometry

/ 

LOGIC / Networks 

CONTINUOUS GROWTH
Homeomorphic transformation

Authors: Kauffman

SYMMETRY
Hetero- and homogenisation
Authors: Fuller, Sheldrake

FLUID ASSEMBLY LOGIC
Frege, Intuistionic Logic / Brouwer
Aristoteles, Sarkar, Grothendieck

Fundamental concepts
(general tetralogic)

2

Fundamental axioms, QFT
1

4.0. Research levels

 

2.2. Axioma’s 
 
Drie Axioma’s 
 
Axioma 1: Structuur 
 
Structuur vindt zijn oorsprong in onzichtbare pyramide-gelijkende geometrische bouwstenen 
(tetrahedrons) met elkaar verbonden in geometrisch geneste, morfologische netwerken 
(Sheldrake). De tetra bestaat uit 4 elementen met een causale samenhang die leidt tot een 
aantal fundamentele eigenschappen: energetisch optimaal (maximale oppervlak/inhoud ratio), 
symmetrisch optimaal (maximaal modulair) en dynamisch gekoppeld (heterarchisch). 
Structuur komt tot leven door logisch gedrag. M.a.w. axioma 1 legt de relatie tussen logica en 
gedrag.  
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Axioma 2: Gedrag 
 
Gedrag leidt tot een energetische impuls (momentum) waardoor structuur wordt 
gedynamiseerd. Onintelligent gedrag leidt tot éénmalige structuren. Creatief gedrag leidt tot 
fractal (geneste, zelf-gelijkende) structuren. Intelligent gedrag leidt tot zelf-referentiële, 
evolutionaire structuren. Aan intelligent gedrag ligt een continue functie ten grondslag (de 
trefoil) met de fundamentele eigenschap van zelfreciprociteit: het vormen van 3 loops (creatie 
cycli) vanuit zichzelf, waarbij toch de éénheid in stand blijft. Axioma 2 legt daarmee de relatie 
tussen structuur en logica. 
 
Axioma 3: Logica 
 
Logica beschrijft de wetmatige relaties tussen oorzaak en gevolg. Het vormgeven der dingen 
vraagt om het creëren van “dingvervullers”. Een “ding” is abstract, puur conceptueel. 
“Dingvervullers” maken iets concreet, creëren tastbare eigenschappen met parameters waar 
we een gevoel bij kunnen krijgen (Frege-logica). Dingvervullers ontstaan tetralogisch: vorm 
volgt taak, taak volgt functie, functie volgt doel. Deze parametrisering legt de logische basis 
voor het stromen van data en kennis in flexibele structuren. Gevoelslogica is nauw gekoppeld 
aan de tetralogica en vormt daarmee de verbinding met ethisch gedrag om als collectieve te 
kunnen overleven. Hiermee vormt axioma 3, de (tetra) logica, de brug tussen gedrag en 
structuur. 
 

Drie Mindshifts  
 
Mindshift in structuur, van onzichtbaar naar zichtbaar 
 
Structuur geeft vorm aan de dingen mits er initiatief wordt ondernomen (gedrag) en mits dit 
logisch geschiedt (creatielogica). Structuur is de integrator van gedrag en logica. De handicap 
van het element structuur was de onzichtbaarheid van de drie elementen doel, functie en 
taak. De tetra als basisbouwsteen verbindt de 4 elementen en plaatst structuur in een logisch 
geheel. Hiermee wordt complexiteit van organisaties zichtbaar, inzichtelijk en creëer baar. Dit 
betreft niet alleen de organisatie van materiële structuren, maar ook van kennisstructuren als 
leerstofstructuren. Hierdoor werd het mogelijk structuren symbiotisch te verbinden als basis 
voor het collaboration model. Een disruptieve innovatie. Verbinden we structuur met 
intelligent gedrag dan ontstaat er een collectief intelligent sociaal systeem. Voegen we daar 
de creatielogica aan toe dan kunnen complexe maatschappelijke vraagstukken First Time 
Right worden opgelost. Voegen we daar de intuïtieve logica aan toe en staan we open voor 
resonanties van de zelf  (Brouwer/Damste) en de morfologische velden (van den Bovenkanp 
/Sakar) dan wordt de weg geopend naar synergie. De verbinding met de geometrische velden 
is inzichtelijk gemaakt (verticaal) en tussen de hoofdfuncties (horizontaal). In termen van 
Kepler gesproken, een homogeneous Space.  
 
Mindshift in gedrag, naar lerend werken. 
 
Gedrag werd gedomineerd door de wetten van de klassieke economie waarbij 
arbeidsproductiviteit domineerde. De focus lag op werken voor geld. Het trefoilmodel 
doorbreekt dit patroon. Van werken voor geldt naar het creëren van kennis voor 
zelfontplooiing en kennisproductiviteit ten bate van het individu en het collectief (Human 
Capital groeit). Het uitbreiden van werkrollen met leerrollen vraagt om een mindshift binnen 
organisaties. De 70-20-10 regel voor leren op de werkplek geeft hiervoor een opening. Hier 
ligt een uitdaging voor de ministeries OCW, leren in het onderwijs (Simons) en voor SZW in 
het kader van de kwaliteit van kennisarbeid (Strikwerda).  
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Mindshift In logica, van deductief naar inductief leren en werken  
 
Logica werd gedomineerd door deductief denken in oplossingen, niet lullen maar poetsen c.q. 
leer een vak. Een mindshift is nodig naar inductief leren denken, in termen van doelen en 
functies (tetralogisch) en ontwerpend leren volgens de intuistic logic aanpak van Brouwer / M. 
van Atten. Deze weg naar een constructivistische aanpak van leren is echter vastgelopen in 
het onderwijs rond 2005,  doordat de structuur component ontbrak en de gedragscomponent 
werd onderschat (Laissez Faire politiek). Dit leidde tot chaos waardoor OCW moest ingrijpen. 
Het aanreiken van de trefoil als basis bouwsteen voor creërend en reflecterend gedrag biedt 
werkplekleren een nieuw kans. Dit kan worden versneld door digitale leersystemen en 
coachend leren. Het leerrendement groeit en docenten worden ontlast, waardoor stress 
afneemt en onderwijs weer aantrekkelijk en betaalbaar wordt. Het tetralogisch ontwerpen van 
generieke curricula, maakt het mogelijk om laagdrempelig specifieke curricula te genereren 
op maat. Dit leidt tot nieuwe kennisintensieve arbeidsplaatsen in regio’s (Mitienen). 
 
2.3. Social Impact 
 
De drie axioma’s raken clusters van disciplines. Intelligent gedrag raakt de systeemkunde en 
AI. Heterarchische structuren raakt organisatiekunde en Gaming. Logica raakt de werelden 
van product engineering en kennisengineering en curriculum engineering. Mathematica heeft 
een integrerende rol. Binnen Delft zijn deze disciplines verkent. Het idee is ontstaan om een 
transdisciplinair Boundery Crossing Team te vormen om te komen tot een nieuwe Master of 
Symbiotic Engineering, te ontwikkelen in PPS verband met leadcustomers. Jonge 
professionals leren hun complexiteit hanteervermogen te ontwikkelen rond praktijkprojecten 
on the Job met ondersteuning van games als leerversneller. Studenten gaan fungeren als 
verandermotor in bedrijven. Hiermee wordt een duurzame basis gelegd aan de beoogde 
duurzame circulaire economie. Materie- en kennis- circulariteit worden integraal 
vormgegeven.  
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3. Gedrag ontwikkelen / Agency (Trefoil) 
 
3.1. Continue, lerend en zelf-referentieel 
 
Zelf-referentie (Self Mutuality) en Fundamental Triplicity ligt aan de basis van evolutionair 
gedrag (Kauffman). Dit gedrag is mathematisch beschreven door een continue 
differentieerbare functie, de Mobius (Complex Analysis). Deze complexe functie is 
topologisch beschreven door de trefoil ondersteund door de imaginaire wereld van de 
hyperbolic geometry en algebra (Complex Numbers), een moeilijk toegankelijke wereld voor 
niet-mathematici.  

Trefoil, zelfcreërend gedrag

 
 
De trefoil is een knoop met drie loops die refereren naar elkaar en niet zonder elkaar kunnen 
omdat elke loop een deel van de informatie bevat van het geheel. De drie loops zijn recursief 
c.q. genest. De why loop (blauw) bevat informatie over doelen en functies die nodig is voor 
het doelgericht ontwikkelen van nieuwe kennis in de How loop (groen) en daarmee de basis 
legt voor het toepassen van de nieuwe kennis in de What-loop (rood). Daarmee is de creatie 
cyclus van nieuwe kennis inzichtelijk gemaakt. Het doorlopen van deze cyclus is ons 
aangeboren en ontwikkeld tijdens de eerste 3 levensjaren en daarna afgeleerd door 
instruerend onderwijs. Daarmee is de intrinsieke motivatie om te leren verdwenen en ingeruild 
voor extrinsieke materiële beloningen.  
 
Ons natuurlijk creatievermogen is op de rem gezet en daarmee ook ons reflectievermogen 
c.q. leervermogen wat daaraan hard is gekoppeld. Vierde orde leren in de why-loop, derde 
orde leren in de How loop en tweede en 1e orde leren in de What loop. Het is geen wonder 
dat door de focus op arbeidproductiviteit, het exploiteren van bestaande kennis, de 
kennisproductiviteit niet van de grond komt. Het klopt dat onze leercultuur laag is ontwikkeld. 
De gedrags- en reflectiemodellen en bijbehorende tools maken dit inzichtelijk en leggen de 
basis voor zelfcreatie en zelfreflectie en daarmee een opening naar een leercultuur. 
 
3.2. Verbinden met capabilities, zelf reflectie 
 
Creatie- en reflectie taken liggen ten grondslag aan functiegroei. Deze taken worden 
inzichtelijk gemaakt in het steady statemodel van in ’t Veld. Het uitoefenen van de taken lijdt 
tot capability groei. Welke type taken bijdragen aan de groei van respectievelijk het 
creatievermogen en het reflectievermogen is inzichtelijk gemaakt in een kompas. Dit kompas 
geldt als navigatie tool om de eigen talenten zelfsturend te ontwikkelen. Door kwantificering 
ontstaat inzicht in de vorderingen waarmee de intrinsieke motivatie om te leren weer op gang 
komt. 
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v

Taakmodel

Zelf reflecterend gedrag

Reflectiekompas

 
 
Een miskend taaktype is het expliciet documenteren van nieuwe kennis in de tijd. Deze taak 
is essentieel als versneller van leerprocessen in interactie met een coach, en lijdt tot groei 
van de e-Memory capability. Deze capability, ondersteund door semantische tools, maakt de 
opbouw van een collectief geheugen mogelijk waardoor mensen kunnen leren van elkaar. Het 
is Guilford die als eerste de drie capability functies in de vorm van een kubus inzichtelijk heeft 
gemaakt en het is Mitchell (AI) die de definitie van leren logisch heeft aangescherpt.  
 

4. Structuur ontwikkelen (Tetra) 
 

De velden van Sheldrake, Science of Space. 
 
De platonics zijn de geometrische bouwstenen van de natuur. Ze zijn opgebouwd uit vijf 
geneste geometrische structuren die aan de basis liggen van de vormgevende symmetrische 
velden van Sheldrake. Kepler heeft de homogeniserende werking van de velden aangetoond 
op de ordening van ons planetenstelsel. Wij trekken deze homogeniserende en symmetrische 
werking door naar sociale systemen en komen zo tot een symmetrische homogene structuur 
van het collaboration model.  
 
De kleinste bouwsteen van de Platonics  is de tetrahedron, een driehoekige piramide, met 
een energetische optimale inhoud/oppervlakte relatie. De platonics bestaan uit een 
onzichtbaar gedeelte onder invloed van het scalaire veld, synergie gedreven en een zichtbaar 
gedeelte onder invloed van het energie gedreven vectorveld (F. van den Bovenkamp). Het 
onzichtbare deel legt de basis voor de onbewuste drive van mensen tot harmonie (Sarkar / 
Brouwer). 
 
In de onderlinge dynamiek tussen de structuren speelt het getal Phi (Golden Ratio) een 
belangrijke rol in het ontstaan van recursieve structuren c.q. Fractiles. Door Symmetry 
vorming en Symmetry break groeien structuren naar een hoger niveau van complexiteit met 
groeide functionaliteit en emergente eigenschappen. Evenals bij de trefoil legt de triality de 
basis voor de tetra structuur. De triality is gerelateerd aan het 3 fasemodel van Gibbs; de 
overgang van gasvormig, naar vloeistof, naar structuur. Vertaald in biologische begrippen, de 
overgang van specificeren (interactie met de omgeving), naar ontwikkelen (DNA, symmetry-
symmetrybreak) en tenslotte de bouw van systemen c.q. structuren (Rosen / Louie). 
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Interactie tussen scalaire en vectorvelden

 
4.1. De octahedron als scheppend element 
 
De octahedron is het scheppende element binnen de platonics en maakt onderdeel uit op de 
zichtbare wereld (vectorvelden). De octahedron zit in het hart van de tetra en integreert de 
vier sub tetra’s; een specificerende tetra en 3 vormgevende tetra’s. De octahedron kan zich 
door Symmetry break los maken van de 4 tetra’s en zich zelf transformeren tot de tetrahelix 
(Fuller) in welke toestand synergie tussen de vormgevende tetra parameters (Why, How, 
What data) wordt gecreëerd om te komen tot een hoger prestatieniveau. Dit innovatieconcept 
is uitontwikkeld en beproefd in de Minor Methodisch innoveren . De dynamiek van de 
octahedron wordt beschreven door Fuller vanuit de geometrische invalshoek op basis van 
Euler-Gibbs concept. De dynamiek wordt vanuit de Symmetry invalshoek beschreven door 
Conway (Quaternions en Octonions) aan de hand van de triality van SO8 spin Group. Het 
resultaat is de bekende E8 Latice (Smith), een hyperdiamond vectormodel, unimodular.  
 
4.2. Het co-creatiemodel als basis voor symbiose 
 

Co-creatie navigatiemodel

 
 
In de natuur kan een organisatie in zijn eentje niet overleven. Er zijn minimaal 6 organisaties 
nodig om duurzaam voort te bestaan in co-creatie met elkaar. Drie actoren aan de vraagzijde 
en 3 aan de aanbodzijde van het collaboration model. Samen kunnen ze komen tot 
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totaaloplossingen die ieder voor zich niet kan realiseren. Symbiose is het onderliggende 
fundament, een koppeling van structuren die niet zonder elkaar kunnen, bloemetje-bijtje, 
man-vrouw, onderwijs-bedrijfsleven. Objectkennis stroomt via de organisatie naar de 
coachactor (het onderwijs) en weer terug. Het herstel van deze stromen is van vitaal belang 
voor de levensvatbaarheid van sociale systemen. Hiermee is tevens de basis gelegd voor 
valorisatie en het coachen van lerenden op maat, een pedagogische innovatie, droom van 
Bormans. Synergie tussen onderwijs en bedrijfsleven krijgt vorm. 
 

Kennis gaat stromen  
 
Structuur maakt de rollen binnen en tussen de organisaties zichtbaar en inzichtelijk. 
Structuren hebben de functie van een landkaart, te vergelijken met routekaarten in een auto 
navigator. Bij Collin gaat het om een kennislandkaart. Het wordt mogelijk om je te 
positioneren en doelgericht te navigeren tussen de rollen om de kennisstromen op gang te 
brengen en te houden en vooral te documenteren in e-Memory systemen (Organisational 
Capital). Deze expliciete kennis kan worden vastgelegd in software, een kennisconfigurator, 
en op maat worden geleverd aan de klant. We spreken van Concept Computing, een 
doorbraak in digitale transformatie. De coach stimuleert de leeruitdaging waardoor 
kennisgroei extra wordt versneld. Het kompas en de daaraan gerelateerde tools (dashboard) 
maken de effecten zichtbaar.  
 

5. Logica ontwikkelen   
 
Saunders Mac Lane geeft in zijn boek Mathematics Form and Function een framwork voor 
Mathematical Logic (p.428). Dit framewerk is door ons gehanteerd en kent vier hoofdfuncties; 
collection (catagory theory), Construction (recursion theory), Semantics (model theory) en 
Syntax (proof theory). Een integrale aanpak mist (Mac Lane). Wij richten ons op de integrale 
benadering van de logica van Construction (creatie, leren) en Semantics (abstraheren) als 
basis voor complexiteit hanteren.  
 

5.1. Fluïde logica; heterarchische netwerken 
 
Frege Logic, fluïde relaties (Semantics)   
 
Een object als dynamisch construct veronderstelt fluïde structuren, structuren waarin kennis 
kan stromen op basis van de logica concepten van Frege; Function and Concept, Sense and 
Reference, Concept and Object. Hij spreekt van variable bindings. Van de mens vergt dit het 
ontwikkelen van semantische capabilities; het leren denken in functies, klassen (generiek, 
specifiek en occurance) en het kwantificeren van eigenschappen als basis voor mapping 
tussen dingen en dingvervullers (Quantificational Logic). TNO en van den Kroonenberg 
hebben hiervoor in Nederland de basis gelegd (GARM standaard 1987). Het onderscheid 
tussen dingen en dingvervullers is fundamenteel als het gaat om het ontkoppelen van iets 
(abstract) en iets waar je een gevoel bij hebt (cognitive value), bij voorbeeld vrouw en jouw 
vrouw Suzanne, of een plan en jouw plan, door de natuur c.q. door jou zelf tetralogisch 
ontworpen (zie 5.3.)    
 

Basis voor Continuous Integration (CADAL)   
 
Collin heeft het concept van fluidiseren van kennisstromen geoperationaliseerd onder den 
naam CADAL (CAD And Logistic) in een EZ subsidie project (19889). Dit project richtte zich 
op integratie van grafische en alfanumerieke systemen en het bouwen van 
kennisconfiguratoren. Het project scoorde nr.1 en is vertaald naar softeware tools door 2 
spin-offs bedrijven van Collin (Proplanet, Relatics) waarvoor zij meerdere keren de nationale 
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innovatieprijs hebben ontvangen. Het concept van fluidiseren van kennisconstructen is met 
de tetralogica inzichtelijk gemaakt. In de ICT wereld is het concept van fluidiseren van data 
opgepakt door Hudson/Jenkins met Kohsuke Kawaguchi als pionier. Dit heeft geresulteerd in 
een Contineous Integration Tool voor de DevOps ontwikkel wereld.  
 
 

5.2. Assembly Logica; hetrogeniteit / innovatie 
 

Tetralogisch Systems Engineering  
 
Geometrisch gesproken vindt de tetra zijn oorsprong in de symmetrie van de morfologische 
velden (Geometric Science of Space). De tetra heeft een 4 hoekige piramide structuur en is 
de basis bouwsteen van de 5 regelmatige veelvlakken (Platonics, zie 
http://science.trigunamedia.com/tetralogic/).Na symmetriebreak is de tetra opgedeeld in  4 
subtetra’s: één specificerende tetra en drie vormgevende tetra’s. De specificerende tetra 
vertegenwoordigt de 4 Aristoteliaanse oorzaken, respectievelijk doel, functie taak en structuur 
plus 6 zgn. triples (interacties tussen de 4 oorzaken), respectievelijk 3 creatie triples en 3 
reflectietriples. De creatie triples vormen een drie-eenheid, zijn wederkerig en recursief en 
kunnen niet zonder elkaar (self-mutuality). De reflectie triples, bewaken de functionaliteit 
binnen de creatie drie-eenheid. Het creatieproces vindt plaats in interactie tussen tussen doel 
tetra, taak tetra en structuur (sub)tetra’s. De overhangen tussen de drie tetra’s markeren drie 
creatietoestanden, respectievelijk specificeren, ontwerpen en toepassen der dingen 
gemarkeerd door 3 V-modellen, een bekend begrip in de Systems engineerings wereld. Deze 
homogenisering van de klassieke Systems Engineering leidt tot drastische besparingen en 
performance verbeteringen in Complexe projecten. 
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Assemblage Logica  
 
Elk V-model kent een conceptualiseringfase en een synthesefase. In de 
conceptualiseringfase wordt door hetrogeniseren tot nieuwe concepten gekomen die in de 
synthese fase worden vormgegeven. De mogelijke oplossingen worden gematched tegen de 
functionele eisen van de specificatie tetra en na validatie gekoppeld. Hetrogeniseren is een 
proces van functionele decompositie van geheel naar de delen volgens de assemblage logica 
(Deleuze). Het gaat hierbij om een circulaire interactie tussen structuur en functie met het 
kenmerk dat een structuur meerdere onvoorziene functies kan vervullen waardoor spontane 
innovaties ontstaan. Zo groeit de tetra als systeem in complexiteit met nieuwe emergente 
eigenschappen.  
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Basis voor concept Computing (Mills Davis) 
 
Bij conceptcomputing gaat het om het op maat kunnen genereren van kennis naar behoefte 
van de klant (Customer Capital). Tijdens het ontwikkelen van nieuwe kennis wordt naar 
nieuwe concepten gezocht om bestaande kennistaken beter uit te kunnen voeren. De nieuwe 
concepten worden in e-Memory platformen opgeslagen als basis voor hergebruik en als basis 
voor het ontwikkelen van een kennisconfigurator. Dit is een software applicatie waarmee op 
basis van kennisregels, concepten op maat worden geconfigureerd voor de klant. Hiermee 
doet het tijdperk van Concept Computing zijn intrede (J. Voskuil) . Dit vraagt om nieuwe 
Business modellen. Kennis heeft compound eigenschappen die leiden tot exponentiële groei 
van kennisproductiviteit en leersnelheid en daarmee tot niet inhaalbare structurele 
voorsprong. Collin heeft voor conceptcomputing tools ontwikkeld. Dit vraagt om 
automatisering van declaratieve kennis (wat kennis). Dit is relatief nieuw voor de ICT sector, 
een wereld die voornamelijk gericht was op het automatiseren van processen ( hoe c.q. 
procedure kennis). Dit vraagt om extra aandacht voor Human Capital in de ICT sector (M. 
Krishnan, next generation DevOps). 
 
 

5.3. Intuïtieve & gevoelslogica 
 

Intuïtieve Logica, construerend leren (Constructivisme)  
 
De intuïtieve logica van Brouwer is onzichtbaar omdat de logica zich geheel afspeelt binnen 
het brein. Het klassieke beeld was dat er objecten bestonden onafhankelijk van de mind. 
Brouwer stelde dat de mathematische werkelijkheid niet kon worden ontkoppeld van de zelf 
en dat objecten ook constructen zijn, geconstrueerd in de geest met ruimtelijke 
eigenschappen, waarvan de vorm kan worden veranderd in de tijd. Deze inner time 
awareness vormt de basis voor intuïtieve kennisgroei. Brouwer veroorzaakte hiermee een 
revolutie in de wereld van de klassieke logica in het begin van de 20the eeuw (M. van Atten). 
Hij heeft de basis gelegd voor het constructivisme, een visie op leren zoals die door Collin is 
door ontwikkeld in de minor methodisch leren innoveren. Zelf-referentieel kennis ontwikkelen 
on the Job. 
 

Gevoelslogica, zelfgevoelens en sociale normen en waarden  
 
Sociale innovatie vraagt om het sturen op een mensbeeld dat past in de nieuwe tijd van 
openheid en vertrouwen. Het gaat hierbij om fundamentele zelfgevoelens en sociale normen 
en waarden zoals door Kant geformuleerd en door Luster ontsloten met zijn kleurentheorie. 
Zij gaan uit van 4 fundamentele zelfgevoelens: ware bescheidenheid, zelf ontplooiing, 
zelfrespect en zelfvertrouwen en de 6 daarbij behorende ethische gedragsnormen: 
rechtvaardigheid, oprechtheid, tolerantie, goedwillendheid, verantwoordelijkheidsgevoel en 
ontvankelijkheid. Het door Lüscher gehanteerde structuurmodel is een kubus en door ons 
uitgebreid met de tetra, waardoor de samenhang tussen de 4 zelfgevoelens en de daaraan 
gerelateerde 6 gedragsnormen inzichtelijk is geworden. Zo ontstaat een logisch ideaalmodel 
van de mens van de nieuwe tijd, geestelijk op eigen benen, denkt zelf, beslist en handelt uit 
eerlijke overtuiging. Dit is het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan sociale innovatie en het 
werken in maatschappen. Dit mensbeeld is aangetast door een tijdperk van individualisme en 
hiërarchisch denken. Sociale innovatie beoogt revival van dit mensbeeld door ruimte voor 
zelfcreatie en zelfreflectie te creëren op de werkplek.  
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6. Integratie van gedrag, structuur en logica   
 
6.1.  De Why, How en What of tetralogic (You Tube) 
 
De bron van de creatielogica 
 
De zoek naar een universele creatie mechanisme in de wereld van de religie en de Science 
heeft vele wetenschappers bezig gehouden. Wij berken ons beperkt tot de wereld van de 
Science waaronder Rosen en Louie (Biologie), Dorner (Cognitie), Damste (de mens) en Morin 
(complexiteitsleer). Alle genoemde onderzoekers bleken een gezamenlijk referentiekader te 
hebben, namelijk de 4 causes van aristotoles; de finalis (doel), de formalis (functie), de 
efficiency (taak) en de materiales (structuur). Door Fuller is de relatie gelegd tussen de vier 
causes van Aristotoles en de Platonic Solids als geometrische creatieve bouwstenen van de 
Kosmos. Door ons zijn deze bouwstenen vertaald naar en universele toolbox voor 
engineering en re-engineering van systemen en sociale systemen in het bijzonder.  
 
De tetra functioneert onder invloed van de icosahedron en dodecahedron platonics in de 
scalaire wereld als bron van kosmische integriteit (van Bovenkamp). Zij zijn de onzichtbare 
tegenhangers van de octahedron en de kubus in de vector wereld. Kepler heeft de 
homogeniserende werking van de platonics beschreven in ons planeten stelsel. In India zijn 
de platonics het hart van universitaire mathematische scholing. In de wereld van de religie 
wordt de tetra gerelateerd aan religieuze concepten waarbij ieder geloof voor zich de bron 
claimt (Kaballah, Confusius, etc.)  
 
De tetrahedron: de organisator van levensvatbare systemen 

De tetrahedron is met zijn 4 elementen de optimaal mogelijke bouwsteen met zelf-creërende, 
zelf-reflecterende en zelf-documenterende eigenschappen, het minimale levensvatbare 
systeem. Zelf-creatie gebeurt in een cyclus van 3 toestanden met haaks daarop 3 reflectie-
cycli die werken volgens het steady state model van in ’t Veld, en een tetra netwerk als 
geheugen.  

Gedrag Structuur Logica

Integrerende eigenschappen van de tetra als systeem

Fluide netwerkenSystems EngineeringKern Capabilities

 
Zie tevens filmpje “The Why-How-What of TetraLogic” 

 
De tetra als creatiemachine 
 
De tetrahedron vormt de kern van de vijf elementen van de Platonic Solids (Plato / 
Aristotoles). De tetra is een systeem, te beschrijven in termen van structuur, gedrag en logica.  
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De tetrahedron heeft een piramidale symmetrische structuur bestaand uit 4 subtetra’s, 
respectievelijk drie vormgevende tetra’s en een regietetra. De vormgevende tetra’s zijn 
horizontaal met elkaar verbonden in een creatiecyclus. De creatiecyclus wordt geïntegreerd 
door de octahedron, een scheppende bouwsteen in de kern van de 4 tetra’s. De structuur is 
maximaal symmetrisch, homogeen en universeel toepasbaar. 
 
 
Gedrag, structuur en logica 
 
Het gedrag van de tetra wordt beschreven door de trefoil, een continue functie met 3 loops; 
doel-taak, taak-structuur en structuur-doel. De loops zijn recursief met elkaar verbonden 
waardoor zelf-referentie ontstaat, de basis voor zelfconstruerende en lerende systemen. 
Haaks op de creatiecyclus staan drie reflectie cycli. Die cycli bewaken de creatielogica d.w.z. 
structuur volgt taak volgt doel. Tevens bewaken zij de Performance d.w.z. blijft het ontwerp 
binnen de gespecificeerde functie eisen. In de gebruiksfase wordt bewaakt tegen 
functieverlies. 
 
De tetra logica wordt mogelijk gemaakt door een fluïde netwerk dat werkt volgens de logica 
principes van Frege, dingen worden gevormd door dingvervullers. Deleuze spreekt van 
assemblage structuur. Een fluïde netwerk maakt het mogelijk bestaande oplossingen voor te 
ontwerpen functies te vervangen (assembleren) door nieuwe oplossingen. Gielingh spreekt 
van “hamburgeren”, een theorie ontwikkelt binnen TNO en internationale bekendheid 
gekregen binnen de ISO-GARM standaard.  
 
Hetero- en homogeniseren: drivers van variëteits reductie en innovatie 
 
De hoofdfuncties van het systeem zijn homogeniseren en heterogeniseren. Homogeen in 
structuur en daarom op materialen, kennis en leerstof toepasbaar. Homogeen in de 
elementen (materiaal c.q. data) en daarom de basis voor groepentechnologie - het reduceren 
van variëteit door klasseren en coderen als basis voor teamvorming van mensen, in 
materiaal- en data- stromen en organisaties. De werelden van de socio-techniek en socio-
semantiek. 
 
Homogeniserende ontwerpfunctie, basis voor alignment 
 
Het begrip homogeniseren is bekend vanuit de wereld van de groepen technologie. 
Homogeniseren richt zich op reductie van onnodige variëteit van elementen door ze te 
klasseren en te coderen naar gelijksoortigheid. Dit gebeurt op werkplekniveau in machine- en 
montage- organisaties met als doel te komen tot efficiency verbetering en tot teamvorming 
van mensen, de groepsgewijze productie. Dit is de wereld van de sociotechniek en heeft alles 
te maken met het stroomlijnen van het arbeidssysteem op niveau 1 en 2.  
 
Dit zelfde principe hanteren we op arbeidssysteem niveau 2 en 3 maar nu gericht op 
homogenisering van structuur. Een homogene structuur wil zeggen dat deze structuur 
toepasbaar is voor verschillende types van actoren, het product, de productie organisatie en 
onderwijs organisaties. Ze zijn gelijksoortig in de creatielogica d.w.z. dat alle drie de actor 
types een doel, functie, taak en structuur. Ook een tafel verricht een taak door het continue 
op hoogte houden van het blad met een bepaalde functie. Ook kennis verricht een taak met 
een capability functie. etc.etc.  
 
Door deze homogenisering wordt de variëteit in actor types gereduceerd tot 6. De variëteit 
reductie werkt door op niveau 2, de organisatie kent nog maar 20 typen van rollen en de 
werklek nog maar 12 typen van taaksoorten. Hiermee wordt de weg geopend naar het 
inzichtelijk en transparant samenwerken van materiële, kennis en leerstof actoren in co-
creatieverband. Het effect is dat de complexiteit van projecten hanteerbaar wordt en mede 
door de 3D vormgeving van de Platonics inzichtelijk en overdraagbaar. Einde sociale entropie 
van het gefragmenteerde arbeidssysteem. 
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Heterogeniserende ontwerpfunctie; basis voor innovatie 
 
De hetrogeniserende functie staat borg voor het zelf innoverende karakter van de tetralogica. 
Deze functie wordt gerealiseerd in de drie decompositie stappen van het creatieproces, de 
drie V-modellen. Het fluïde netwerk kent een assemblage structuur waarin bestaande 
oplossingen voor functies kunnen worden vervangen door nieuwe oplossingen. Daar zit de 
innovatieve kracht ven hetrogeniseren, om te komen tot continue innovatie. Dit geldt zowel 
voor technologie innovatie als kennis innovatie als leerstof innovatie.  
 
Tetranetwerk als geheugenfunctie  
 
De documentatiefunctie van de ontwerpdata geschiedt op een torusnetwerk met twee 
hoofdkenmerken; omni-directioneel d.w.z. dat alle data met elkaar in verbinding staat zonder 
cross-overs en Heterarchisch als basis voor hetrogeniseren. De huidige semantische tools 
kunnen deze functionaliteit aan. Er kan worden afgerekend met de geld verslindende 
statische legacy systemen uit de oude economie (logistiek, belasting etc.) die onze 
maatschappij dreigen te ontwrichten.  
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Renewing systems engineering van complexe systemen 
   
In de figuur is de tetralogica zichtbaar gemaakt als instrument voor het engineeren van 
systemen in 3 stadia, specificeren, ontwerpen en gebruiken. De tetralogica legt de basis voor 
een nieuwe systems engineering waarbij het bekende V-model wordt uitgebreid tot 3 V-
modellen onder regie van de functionele specificaties. Hiervoor is een toolbox ontwikkeld, 
beproefd en beschreven in een dissertatie van Leo van Ruijven bij de afdeling maritieme 
techniek van Hopman op de TUDelft.  
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6.2. De tetralogica maakt leren en capabilities inzichtelijk. 
 
 
Tetralogica ontsluit het geheim van leren (ontology) 
 
Het hoofdkenmerk van de tetralogica is de symmetrische benadering der dingen.  
Zie hiervoor bijv. het college van Robert Dijkgraaf en Stephen Weinberg. 
Symmetry is de basis voor orde, regelmaat, rust en voorspelbaarheid. Symmetry is de 
onderligger van het Universum als waarheid en niet als verschijnsel, zo eindigt Dijkgraaf in 
zijn filmpje (Emmy Noether). De principes van Symmetry zijn intrinsiek aan de Patonics 
(Plato, Aristotoles, Kepler) met de tetra als bouwsteen. Deze principes zijn door ons benut bij 
het re-engineeren van het arbeidssysteem. Of je nu een materiaal product ontwerpt, een 
kennis product of een onderwijs product, de ontwerp logica is identiek. Daar zit hem het 
geheim van homogeniseren, modulariseren, en hergebruik. Het onderkennen van Symmetry 
in de tijd is essentieel en het fundament van de muziek, maar ook van kennisgroei in de tijd. 
Dit maakt leren inzichtelijk in combinatie met de creatielogica; doel, functie, taak en structuur.  
 
Dit is de geboorte van het concept integraal leren (Simons) de mede auteur van het boek 
Canon van het leren. De tetralogica integreert de verschillende leerconcepten die hij 
tijdvolgordelijk heeft geïnventariseerd. Wij kunnen hieraan inhoudelijke structuur toevoegen 
en de concepten relateren tot een consistent geheel. Zo kan de opvoedkunde van Vygotsky 
worden begrepen in relatie tot het co-creatiemodel van Engestrom. Het voorstel is de re-
engineering van leerconcepten tot een consistent framework op te pakken als onderdelen van 
de Master of Symbiotic Engineering met betrokkenheid van de verschillende leerexperts 
waaronder Jeroen van Merrienboer. 
 
Tetralogica ontsluit het geheim van capabilities en e-Memory. 
 
“Activity learning” is gebaseerd op externe functie vervulling / toegevoegde waarde 
(Engestrom). Er vindt echter wel degelijk originele kennis creatie plaats op brein niveau. 
M.a.w. hier is niet primair de externe functie bepalend, maar een interne functie die zijn 
oorsprong heeft in de onzichtbare scheppingruimte. De universele elementen Doel, Functie, 
Taak en Structuur worden nu uitgevoerd door de neuronale architectuur (Dörner). Dit is de 
Tetralogische basis voor capabilities en dus voor capability groei. 
 
 
Hiermee is voor het eerst een fundamentele  relatie gelegd tussen activiteiten en zelf-
ontwikkeling - de droom van P. Drucker en P. Malotaux. Hiermee laat de Tetralogica 
zien dat er een generieke, en daardoor beroeps-onafhankelijk basis is het ontwikkelen 
van creatie-, reflectie- en E-Memory vermogens: het duurzaam voorbereiden van jonge 
mensen op een onzekere toekomst! 
 
 
Het is Guilford die capabilities inzichtelijk heeft gemaakt met zijn drie dimensionaal 
intelligentiemodel (1967). Hij beschreef als eerste het semantisch vermogen in een zes 
lagenmodel en relateerde dat aan doelgericht handelen waardoor de perceptie cyclus van 
Neisser betekenis kreeg (Tom Mitchell, AI, 1997). Een tweede belangrijke dimensie om leren 
beter te begrijpen is de z-as (diepte as) van het intelligentiemodel. Die dimensie gaat over 
problemsolving, de opslag en groei van kennis in de tijd. De operationalisering van deze 
dimensie heeft geresulteerd in een e-Memory systeem (www.Relatics.nl) spin-off bedrijf van 
Collin) waarin het door ons ontwikkelde zoek- en vervangmechanisme van oude kennis door 
nieuwe kennis is geoperationaliseerd. EZ heeft dit gefinancierd en beloond met de eerste prijs 
en met de diverse Awards vanuit de bouwwereld. Het optimaal coachen van deze z-dimensie 
(leerdimensie) staat bekend als zone of proximal development (Vygotsky) en is essentieel om 
het kennisaanbod optimaal aan te sluiten aan de rijpheid van de lerende. Dit legt de basis 
voor het ontwikkelen van het curriculum integraal coachen. Uit het 3D intelligentie model is 
een kompas ontstaan dat mensen helpt bij het leren ontwikkelen van de capabilities met de 
experience tooolbox als gangmaker.  
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7 Effecten  
 
7.1. Co-creatie komt op gang 
 
De kracht van het Collin functioneel framewerk zit hem in het integreren van de drie functies, 
gedrag, structuur en logica tot een werkend geheel, een sociaal systeem dat in staat is 
maatschappelijke problemen het hoofd te bieden door het leveren van oplossingen op maat. 
Een systeem waarin dynamisch gedrag lijdt tot nieuwe kennis en nieuwe leerstof conform de 
eisen van de klant. De leerstof omvat kennis en kennis omvat het product. Er is spraken van 
een recursieve relatie. De structuur van het collaboration systeem maakt het mogelijk te 
navigeren tussen rollen (gedrag), de tetralogica het mogelijk maakt de kennis logisch te 
ordenen en te ontsluiten in E-Memory systemen voor hergebruik en voor concept Computing 
(Logica).  
 

Het co-creatie model beantwoord aan vier leidende principes:  
vraaggestuurde kennisvalorisatie, meer ruimte voor excellentie, directe verbindingen 
en meer eenvoud, gespecificeerd in het rapport vitalisering van de kenniseconomie, 
2005, auteurs Wijffels en Grosveld onder regie van het 1e innovatieplatform. 
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7.2. Variëteitreductie: van Big naar Smart data  
 
Herstel van Sociale entropie vraagt om het reduceren van de variëteit van Data op 
vier semantische niveaus; data, informatie, kennis en axioma’s. Het reduceren van 
variëteit is een natuurlijke semantische capability die relatief laag is ontwikkeld maar 
voorwaardelijk voor complexiteitreductie.  
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Variëteitreductie op niveau 1 gaat om het groeperen van dingen in klassen  
Variëteitreductie op niveau 2 gaat om het relateren klassen in netwerken  
Variëteitreductie op niveau 3 gaat om het creëren van functionele kennis modules 
Variëteitreductie op niveau 4 gaat om het symbiotisch koppelen van structuren 
 
Nederland is pionier geweest op variteitsreductie van materiaalstromen in 
machinefabrieken (Zegveld / IHC) en onderhoudswerkplekken (de Waard / Marine) 
onder de naam Socio techniek in de jaren 80 en 90. Het effect was dat er in de 
productie rond families van onderdelen zelforganiserende teams konden worden 
gevormd. Dit is wat we ook beogen rond families van kennis onder de naam Socio 
Semantiek, zelforganiserende kennisteams.  
 
Variëteitreductie is extra belangrijk c.q. noodzaak in de wereld van complexe 
projecten. Wordt namelijk de Channel Capacity van het werkgeheugen overschreden 
dan gaat informatie verloren er ontstaan faalkosten, stress en burnout. Dit is wat we 
hebben vast gesteld bij onderzoek naar de kwaliteit van kennisarbeid van een aantal 
projectrollen met ons Excom tool. SZW lijkt bereid het thema kwaliteit van kennis op 
de agenda te zetten. Dit sluit aan op NEN norm NPR 6074 duurzame inzetbaarheid. 
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7.3. Nieuw business model  
   
De vraag is wat er op langere termijn nodig is nu actueel. Het lijkt ondenkbaar dat 
bevolkingsgroei en milieu vervuiling zal voortgaan zoals tot vandaag. Kwantitatieve en 
kwalitatieve groei wisselen elkaar af zo leert ons de bio-evolutie. Er is nu een kwalitatieve 
cultuuromslag nodig, zo meldde Brinkhorst ons in 2005 in zijn pleidooi voor sociale innovatie 
tijdens de Industriepoort. De nieuwe kenniseconomie vraagt om zelfsturing in open netwerken 
en talentbenutting (Rinnooy Kan). Dit vraagt om vernieuwing van het de arbeidsorganisatie, 
het sturen op Intellectual Capital; Human Capital, Organisational Capital en Customer Capital. 
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De beweging van Intellectual Capital is niet echt van de grond gekomen doordat de Capitals 
niet integraal zichtbaar en meetbaar konden worden gemaakt. Dit is ons wel gelukt op basis 
van de Triality van gedrag, structuur en Logic respectievelijk Human Capital, Organisational 
Capital en Customer Capital. Organisational Capital formaliseert de kracht van de informele 
organisatie. Dit doet een beroep op het organiseren van de nieuwe taken zoals leren en 
documenteren en het externaliseren van kennis. Dit kan niet zonder Human Capital, het 
benutten van het leer- en semantisch vermogen van mensen, het vermogen om 
kennisconfiguratoren te bouwen als basis voor Customer Capial. Het Collin dashboard 
ondersteunt hierbij. Van kwantiteit naar een kwaliteit en performance based aanpak. Het 
collaboration model maakt inzichtelijk dat Intellectual Capital zowel binnen bedrijven als 
onderwijs ontwikkeld moet worden om te komen tot een maatschappelijke transitie. Onderwijs 
levert de nieuwe generatie van morgen met een meer kwalitatieve mentaliteit. Ze werken in 
co-creatie en co-reflectie bewust en actief aan de circulariteit van kennis en leerstof. 
Misschien wel de belangrijkste groeiverandering in onze samenleving.  
 

Collin Dashboard 

Collin Metrics model, Quantified Self, Intrinsieke motivatie om te leren
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8. Organisatie & Governance   
 

Sociale Innovatie, maatschapformule.    
 
Het concept sociale innovatie is geïntroduceerd in 2004 in het kader van het Collin slimme 
regio plan en overgenomen door de AWVN branche. De grondgedachte van het concept 
sociale innovatie komt van de heren Zegveld met hun baanbrekende notities over 
kennisproductiviteit en samenwerken. Dit concept sluit naadloos aan op de notities van 
Wijffels en Grosveld en de EZ notie over kennisinvesteringsquote (zie you tube van Wijffels 
over sociale innovatie). Deze concepten hebben de basis gelegd voor onze 
maatschapformule. 
 
Het doel van de maatschapformule is collectieve kennis productief te maken door de 
belangen van de actoren inzichtelijk te maken en te laten zien dat ieder voor zich het 
beoogde resultaat niet kan bereiken en dat samenwerken en delen van kennis op 
basis van transparantie en vertrouwen werkt. Deze formule is over een periode van 
tien jaar 12 keer met succes toegepast met scholen en bedrijven (50/50) met als 
resultaat een unieke Body of Knowledge en als effect 3-5 jaar structurele voorsprong.   
 

De Collin organisatie.  
 
Het resultaat van de maatschapformule is een body of Knowledge (Collin-base) voort 
gekomen uit een keten van innovaties. Een poging tot het inrichten van een nationaal 
platform voor collectief beheer is mislukt door de eilandencultuur en de claims op Intellectual 
Property. Daarom is een aparte werkmaatschappij opgericht die exploitatie onafhankelijk de 
kennis beheert. In periode van recessie is doorontwikkeld voor eigen kosten en risico in het 
vertrouwen dat bij exploitatie de investeringen worden terugverdiend. Deze ontwikkelaars zijn 
verenigd in een private investeringsmaatschappij van waaruit de instandhouding, certificering 
en licentiering wordt georganiseerd.  
 

Klantgerichte Portals voor ScaleUp    
 
Om effectief te komen tot opschaling van de collectieve kennis is het idee van markt gerichte 
portals ontwikkeld. Een portal heeft een stichtingsvorm zonder winst oogmerk, mat als taak 
om opschaal projecten te initialiseren om de collectieve kennis om te zetten in sociale 
innovaties. De eerste portal dateert van 2005. Onder de regie van W. Troost (ASML) werd het 
platform IO opgericht met branches als partners en met als doel het project slimme regio’s te 
lanceren met support van EZ en OCW. Uiteindelijk konden de ministeries niet tot 
gezamenlijke financiering komen. Het plan bleef liggen, de stichting is op non-actief. Een 
tweede portal is opgericht onder de naam AcadeMi-IO gericht op samenwerken tussen 
individuele bedrijven en scholen met als stimuleringsbron de IPC regeling van EZ. Het 
wegvallen van de IPC regeling een tweede mislukte poging EZ en OCW samen te 
interesseren maakte dat ook dit portal op non-actief staat. In het kader van nieuwe 
internationale projecten is dit Food en machinebouw portal inmiddels weer geactiveerd. In het 
kader van de in dit document beschreven ontwikkelen zijn drie nieuwe portals in de planning 
gericht op respectievelijk de maritieme wereld, de wereld van de energie en de wereld van de 
communicatie en openbaar bestuur.  
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Lead customers    
 
De portals richten zich in eerste instantie op de Leadcustomers Leadcustomers zijn de 
projectministeries, verantwoordelijk voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Zij zijn 
direct belanghebbenden bij een cultuuromslag naar de circulaire economie. De faalkosten zijn 
hoog en door betere benutting van het Intellectual Capital wordt het potentieel 
verdienvermogen van kennis ontsloten. Medewerking van de aspectministeries is 
onontbeerlijk. Het gaat hierbij vooral om die ministeries die kunnen bijdragen aan een 
kwaliteitsbenadering van Human Capital respectievelijk Sociale Zaken als het gaat om de 
kwaliteit van kennisarbeid (H. Strikwerda) en OCW als het gaat om kwaliteit van leren en 
valoriseren (R.J. Simons). Met de TUDelft is inmiddels een concept programma ontwikkeld 
voor de master of Symbiotic Engineering (Maritieme Techniek, K. Visser). Dit in aanvulling op 
de eerder ontwikkelde Master integraal Ontwerpen en de Minor methodisch innoveren. Met 
een samen te ontwikkelen ScaleUp plan wordt tevens een impuls gegeven aan de 
gesignaleerde knelpunten door de OESO (support S. de Waal, democratisering).  
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