
Omgaan 
met 
Paradoxen



De deskundigen, van onder meer het ministerie en Rijkswaterstaat, concluderen dat 

granuliet geen grond is - die zonder problemen gestort kan worden - maar een bouwstof, 

en waarschuwen bovendien voor een chemische stof die aan het restproduct is toegevoegd

De ambtenaar wordt daarna per mail vanuit het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in 

Utrecht op de vingers getikt. 'We hebben geen discussie meer over wel/niet grond zijn van 

granuliet: we beschouwen het als grond.'

Halbe Zijlstra heeft Zembla bevestigd dat hij de heer Bontrup, eigenaar van het bedrijf, in 

contact bracht met de top van Rijkswaterstaat omdat Bontrup het granuliet niet meer 

mocht storten. 'Het kan natuurlijk niet zo zijn in dit land dat je alle wet- en regelgeving 

keurig nakomt en dan op basis van ambtelijke willekeur eventueel in de problemen zou 

komen

Na de lozing van 100 duizend ton is er in 

december een lozing van ruim 500 duizend ton 

granuliet in de natuurplas goedgekeurd.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat in 

een reactie weten dat granuliet wel als grond 

aangemerkt kan worden, dat het daarmee 

voldoet aan de wettelijke eisen voor grond en 

daarom in de natuurplas gestort kan worden.
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helpen en/of ontmoedigen?Stikstof



klein-diep en/of 
breed-snel

organisatieverandering



voorlopers en/of achterblijvers

Energietransitie



vertragen en/of versnellen

Urgente projecten



gezamenlijke pot en/of eigen portemonnee

Integraal Coalitieakkoord



Wat is een paradox?

‘contradictory yet interrelated elements

that exist simultaneously

and persist over time’ (Smith & Lewis, 2011, p. 382)



Een paradox heeft 
twee kenmerken

1. Twee elementen die tegengesteld lijken, 
daardoor ervaren we een spanning.

2. Die twee ’kanten’ blijven bestaan. 
Ze kunnen niet zonder elkaar.



Oost 

of 

West



Contingentie

• In elke situatie is er 1 beste 
oplossing

• Onder welke condities A of B?

• Allignment en consistentie 
met de in- en externe 
omgeving zorgen voor succes

Paradox

• Beiden kanten zijn waar en 
nodig

• Hoe doe je A en B tegelijkertijd?

• Spanningen zijn er altijd en 
jagen juist verbeteren, 
veranderen, vernieuwen aan

• Uitgangspunt

• Aanpak / strategie

• Aannames

Zie Smith & Lewis, Academy of Management Review 2011, Vol. 36, No. 2, 381–403.

Twee perspectieven



Wat maakt omgaan met paradoxen moeilijk?

Als beiden waar zijn, als het én….én…. is moeten we leven met inconsistentie



Met welke 

paradoxen

heb jij

te maken?



De bekendste organisatieparadox



Manieren van omgaan met paradoxen



Bedenk voor een van jullie paradoxen: 
hoe je een helpende strategie toepast


