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tgi is in de jaren zeventig in Nederland en Vlaanderen bekend geworden 

als een methode voor het werken met groepen, waar in ‘levend leren’ 

samengaat met persoonlijke ontwikkeling. Sindsdien is tgi ontwikkeld 

tot een veelzijdig concept voor het analyseren en sturen van processen 

bij individuen, teams en organisaties. De discussies die geleid hebben 

tot verdieping en differentiatie, zijn voor het Nederlandstalige publiek 

niet steeds gemakkelijk te volgen geweest, omdat de meeste publicaties 

in het Duits waren. Met deze vertaling van de essentiële bijdragen uit 

het Duitse handboek is de Nederlandstalige lezer in staat zijn kennis 

van en kijk op tgi te verdiepen, te nuanceren of bij te stellen.

Dertig auteurs behandelen elk vanuit hun eigen discipline in korte 

hoofdstukken de achtergrond, ontwikkelingen en verschillen in opvat-

ting van de belangrijkste begrippen van het concept. Aldus ontstaat een 

goed inzicht in de fascinerende complexiteit van tgi.

Dit boek is op vele manieren te lezen: als naslagwerk, als theorieboek 

en als leerboek. Het is een ideaal leesboek voor mensen die weinig tijd 

hebben, want zoals Ruth Cohn, de ‘ontdekker’ van tgi, zei: ‘We heb-

ben weinig tijd, laten we ons dus niet haasten.’

De samenstellers, auteurs en vertaler zijn door het internationale Ruth 

Cohn Instituut gekwalificeerde tgi-opleiders.
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ivo callens

Generative Leadership:  
het transformationele leiderschapsconcept 
van de themagecentreerde interactie (TGI)

1 Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie– 
van themagecentreerde interactie naar generatief 
leiderschap

De theorie en praktijk van de themagecentreerde interactie is in conti-
nue ontwikkeling.10 De ontwikkeling van het tgi-systeem tot Genera-
tive Leader ship gaat gepaard met een diepergaande herdefiniëring van de 
themagecentreerde interactie in ons tijdsgewricht: TCI reconsidered. Een 
transformatie van het ‘tgi-model’ dringt zich op om werkelijk van bete-
kenis te kunnen blijven of zijn in een maatschappij die zich zelf al bijna 
twee decennia lang in een diepgaande transformatie bevindt (Callens et 
al. 2003; Callens 2004, 2005). Elke vernieuwing ontstaat op grond van een 
verbinding tussen een innerlijke en uiterlijke dynamiek. Zo leidt Cohn 
haar beschrijving in van een beslissende wending in de psychotherapie 
bij het ontstaan van groepstherapie – welke in het verlengde daarvan, 
tezamen met ervaringstherapie en de jarenlange ontwikkelingen met de 
tegenoverdrachtworkshop, zou leiden tot de vinding van de themagecen-
treerde interactie (Farau en Cohn 1984, 255). Cohn maakt ons in Von der 
Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion deelgenoot van haar 
eigen transformatie van psychoanalytica en individuele therapeut voor 
enkelingen, naar een ervaringsgerichte pedagoge voor velen (Cohn 1969; 
Cohn 1975). Intensieve netwerkinteracties met progressieve collega’s 
toen, zoals op de congressen en vooral in de workshops van de opgerichte 
Amer ican Academy of Psychotherapists (aap), hebben geleid tot het kun-
nen meemaken en zelf mee bouwen aan vernieuwingen. Hier werd Cohns 
eigen interne dynamiek gevoed. Wat daar gebeurde, was een levend leer-
netwerk ‘avant la lettre’ – of noem het een community of practice. In 
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de bijeenkomsten werd ter plekke kennis gegenereerd met elkaar, toen 
gelukkig nog niet gehinderd door theorieën over kennismanagement. Het 
was een organisch gebeuren. Men wilde, op zoek naar nieuwe wegen en 
antwoorden, naast de psychoanalyse en het behaviorisme van elkaar le-
ren (Callens 2005). De weg die de betrokkenen zochten, wilde effectiever 
zijn en humaner. De humanistische wind woei van California (Esalen) 
tot New York. Cohn schrijft dat ze zich als het ware door golven opgetild 
voelde en tegelijkertijd zelfstandig kon zwemmen. Wat de jonge mensen 
met de bloemen tegen geweld en de lange haren deden, stond voor een nee 
tegen alle vervreemding van leven – en voor een ja voor het menselijke, 
met zingeving, met waardering voor de zintuiglijke waarnemingen en het 
zinnelijke (Farau en Cohn 1984, 292-293). Dit is de externe dynamiek.

Vanuit een sociologische visie kijken we naar deze gelebte Geschichte 
als ingebed in een herkenbare maatschappelijke periode: de zogenaamde 
jaren zestig of zeventig, een globe die een diepgaande verandering onder-
ging. Het ontstaan van Generative Leadership in ons tijdsgewricht wor-
telt eveneens in een diep veranderde globe, namelijk de maatschappelijke 
transformatie die zich heeft ingezet in het laatste anderhalf decennium 
van de vorige eeuw. Vanuit sociologisch perspectief kunnen in de vorige 
eeuw drie transformationele perioden herkend worden. Ze gaan hand in 
hand met maatschappelijk economische ontwikkelingen en elke periode 
laat een overkoepelend ander thema zien.

Hieronder een summiere indicatie (zie uitgebreid: Callens e.a. 2003; vgl. 
ook Lang-Körsgen 2001).

De eerste transformationele periode: beweging en dynamiek  (ca. 1895–
ca. 1913). De industriële revolutie brengt de maatschappij in beweging 
als voortvloeisel van de uitvinding van de stoommachine, de film wordt 
uitgevonden, de flamboyante art nouveau komt tot leven. Leiders zijn 
‘Great Men’ en organisaties zijn machines. Scientific management (Tay-
lor) doet zijn intrede met een causaal-lineaire denktrant die door Charlie 
Chaplin zal worden gehekeld in Modern Times. Het is in dit tijdsgewricht 
dat Freud zijn buitengewoon vernieuwende psychodynamische visie op de 
menselijke psyche ontwikkelt. Het gevecht om het loslaten van het pure 
lineaire oorzaak-gevolgdenken gaat daarmee in deze periode van bewe-
ging en dynamiek defintief van start.
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De tweede transformationele periode: groei en verandering (ca. 1957–
ca. 1974). De economische groei, de opkomst en bloei van rock- en popmu-
ziek, de lancering van de eerste spoetnik als begin van het ruimtetijdperk, 
de mei-revolte van ’68 in Parijs als virtueel epicentrum, de antipedagogie, 
antipsychiatrie, kritische psychologie en sociologie: het discours thera-
peut-patiënt, leraar-leerling, baas-medewerker kantelt naar een horizon-
tale relatie. Hiërarchie en de evidentie van de heersende macht zijn vanaf 
dan voorgoed ‘in Frage gestellt’. Democratisch leiderschap en de focus op 
menselijke mogelijkheden (Maslow) worden populair. De humanistische 
psychologie verovert de westerse wereld, met encountergroepen en per-
soonlijke groei hoog in het vaandel. Het is in deze periode dat Cohn met 
het volstrekt oorspronkelijke en vernieuwende tgi-idee en het concept  
liv ing learning naar buiten treedt.

De derde transformationele periode: turbulentie (ca. 1984–ca. 2002). De 
intrede van de personal computer en het ontstaan van internet, de val 
van de Berlijnse muur (9 november 1989) als virtueel epicentrum en als 
nabranders de aanslag op de Twin Towers en onverwachte revoluties. De 
eveneens niet verwachte economische deelcrisissen, verwijzend naar een 
brede economische herordening tussen oost en west, inclusief verzwak-
kende westerse economieën, begeleiden deze processen. De verzuchting 
naar innovatie en nieuw leiderschap op deze onvoorspelbaar geworden en 
door complexiteit chaotisch lijkende globe klinkt luid en duidelijk. Een 
nieuw leiderschap wordt gevraagd in alle geledingen van onze samenle-
ving, die gestaag optrekt naar een geheel van zichzelf organiserende in-
teractienetwerken, met botsende logica’s over verschillend gepercipieerde 
en gewaardeerde werkelijkheden. Het raakt de identiteit van vele institu-
ties én onszelf als individu in dit geheel.

2 Vernieuwing

Daar waar de psychoanalyse en de experiëntiële therapieën in de vorige 
eeuw de geboorte hebben begeleid van de themagecentreerde interactie, 
zijn er in deze laatste periode nieuwe theoretische inzichten ontstaan, die 
zich in rap tempo met elkaar verbinden. Ze onderbouwen hoe de trans-
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formatie van het tgi-systeem tot Generative Leadership een vernieuwd 
antwoord kan zijn op de ontwikkelingen in onze globe.

Het systeemdenken in al zijn facetten heeft zich ontwikkeld tot een van 
de belangrijkste paradigma’s van ons tijdsgewricht. De recente ontwikke-
lingen in het systeemdenken lopen parallel aan voortschrijdende inzich-
ten uit de chaos- en complexiteitstheorie, gevoed ook vanuit de biologie: 
vernieuwende inzichten over wat leven voortbrengt (genereert) en onder 
welke voorwaarden levende systemen zichzelf organiseren (zelforganisa-
tie) en transformeren (vgl. Waldrop 1992).

Het systeemdenken vertolkt een eeuwenoud gegeven over het myste-
rie van het leven, dat Cohn ook besefte, namelijk dat we als autonoom 
geheel slechts denkbaar zijn als deel van ‘interdependente’ (onderling in 
interactie zijnde) grotere gehelen. Levende systemen zijn continu bezig 
met groeien en veranderen in de wederzijdse interactie van deel zijn in 
een groter geheel. Of nog een stapje verder: elk deel is een locatie voor 
de presence van het geheel (Senge e.a. 2004). Het waarnemen vanuit het 
geheel laat in een intieme relatie van onszelf met wat we zien (vgl. ik-jij bij 
Buber) ook tegelijkertijd datgene zien wat zich wil ontvouwen (synchro-
nicity) (Jaworski 1996). Generatief leiderschap nodigt uit tot dit waarne-
men vanuit wholeness (vgl. Bohm 1980) en tot het van daaruit richten 
van onze aandacht naar het generatieve proces dat ligt achter wat we zien 
(sensing). Het resultaat zijn acties die het geheel dienen, vanuit het hele 
spectrum van waarnemen en erbij zijn: gewaarworden, voelen, denken en 
verbonden zijn met het universum (zie ook het naschrift hieronder van 
maart 2013).

Bovenstaande inzichten convergeren met een ander relevant paradigma: 
organisational learning. Dit gezichtspunt binnen de organisatiekunde is 
vanuit de tweede periode naar de huidige meegegroeid (van Argyris en 
Schön 1978, tot Senge 1990). Een lerende organisatie is een systeem dat 
zich niet alleen weet aan te passen aan nieuwe en veranderende omge-
vingen, maar ook in staat is toekomst te genereren. Dit verwijst naar het 
generatieve vermogen vanuit de purpose die organisaties middels hun 
visie en missie willen realiseren: hun bijdrage tot grotere gehelen zoals 
gemeenschappen en uiteindelijk onze hele globe. En het bepaalt ook hun 
overlevingskansen in die omgevingen (De Geus 1997). Ook deze inzich-
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ten verwijzen naar diepergaande processen van leven en leren – en hun 
wederzijdse implicatie.

Vanuit het concept Generative Leadership worden menselijke organisa-
ties, inclusief wijzelf daarin, als levende systemen gezien die continu leren 
in interdependente, zichzelf genererende interactienetwerken. Op hun 
beurt zijn zij deel van, en dus in interactie met, grotere (netwerk)gehe-
len. Binnen deze netwerken en onderling ontstaat, onder een benoembare 
kwaliteit van de interacties, een vorm van complexiteit, waardoor plots het 
interactiepatroon en het karakter van het hele systeem kan veranderen. 
Dan transformeert het interactiesysteem als geheel en verandert het zo-
wel de omgeving als de delen van het systeem. Dit proces kan (be)geleid 
worden. Systemisch gezien gaat het hier om een duurzaam, ecologisch 
proces (vgl. Capra 1996).

Generatief leiderschap, gebaseerd op de principes van living learning, 
draagt – indien deze nieuwe inzichten worden verinnerlijkt in hande-
len (doing) vanuit wie wij in wezen zijn (being) – in essentie bij aan een 
sustainable society. Lester Brown, oprichter van het Worldwatch Institute 
en van The Earth Policy Institute: ‘een duurzame samenleving is deze die 
voorziet in de eigen behoeften zonder de mogelijkheden van toekomstige 
generaties te schaden’. Dit is precies wat Cohn bedoelde met generative, 
lebensfördernde Themen (Farau en Cohn 1984, 355) voortgebracht door 
tgi ‘als eine Art generatives Kernsystem’ (Matzdorf en Cohn 1992, 53).

3 tci reconsidered: Generative Leadership

Toen tgi nog theme-centered interactional method heette, verscheen 
Cohns artikel ‘The Existential Leader’ (1975a). Het ging daarbij om het 
leiden van groepen, inclusief de hulpregels voor interactie. Vandaag die-
nen we de ‘groep’ als focus van leiderschap tussen aanhalingstekens te 
zetten. De ontdekking van de individu-overschrijdende interactiedyna-
miek in een groep, waarbij Lewins research een beslissende rol speelde, 
leidde toen tot een belangwekkend nieuw kennisgebied: de ‘groepsdyna-
mica’. Vandaag beseffen we dat leiderschap zich manifesteert in wisse-
lende, soms virtuele groepen of teams en in complexe interactienetwer-

generative leadership
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ken. De groepsdynamica is met de cultivering van de groep op zich een 
ontwikkeling die meer hoorde bij de tweede periode. De aandacht is nu 
verschoven naar community development. Maar het belang van het pro-
ces en de kwaliteit van de interactie, inclusief het oppakken van de thema’s 
die ertoe doen, is alleen maar toegenomen.

Dat brengt ons op de belangrijkste onderscheidende kenmerken van ge-
neratief leiderschap, samengebald op een rij:

•  Generative Leadership staat voor het transformationele leiderschaps-
concept van de themagecentreerde interactie. Het lokt transformaties en 
innovatief leer- en verandervermogen uit bij individuen, teams, organisa-
tieverbanden en communities.

•  Conceptueel gaat Generative Leadership uit van de systeemdynami-
sche samenhang van vier componenten (Ik, Wij, Het en Globe) op vier 
niveaus (het fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveau). Wanneer 
het abstracte begrip Ik levend wordt, wordt het chairperson, de Globe 
wordt context, het Wij wordt concrete interactie(s) en het Het wordt in-
gevuld door de levende thema’s (figuur 1).

Figuur 1 Het integrale kompas van generatief leiderschap (conceptueel): 
de systeemdynamische samenhang van de vier componenten op vier 
niveaus
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Het geheel is een systemische configuratie. Zo gauw er iets wijzigt in een 
van de vier componenten of niveaus, wijzigt dit de configuratie in haar ge-
heel en in al haar delen. Dit maakt het leiderschapskompas tot een krach-
tig en verschil makend concept.

•  Het dynamisch balanceren speelt zich af op operationeel niveau: men 
kan niet aan vier componenten tegelijkertijd aandacht geven, laat staan op 
vier niveaus, terwijl ze alle wel even belangrijk én tegelijkertijd in wer-
king zijn. We dienen daarom met onze aandacht dynamisch te balanceren 
tussen componenten en niveaus.

•  Operationeel gezien wordt rond een thema een veelvoud (variety) 
van inspirerende interacties gegenereerd – deze interacties genereren op 
hun beurt weer nieuwe thema’s. Iedere chairperson logt op zo veel moge-
lijk niveaus in op de thema’s en brengt zichzelf in interactie (figuur 2).

•  De  systeemdynamische samenhang van de vier componenten op 
de vier niveaus levert een grondplan op van zestien leiderschapscompe-
tenties.

Figuur 2 Generatief leiderschap in actie (operationeel): het thema wordt 
in het midden uitgestald en focust de interactie. Elke chair person logt in 
op het thema en brengt zichzelf in interactie.

generative leadership
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De combinatie geeft zestien velden, die met de oriëntatie naar binnen en 
naar buiten tweeëndertig generieke competenties identificeert met over-
all de ecologische competentie van het dynamische balanceren.

•  De competenties van Generative Leadership zijn uitgewerkt in de Dy-
namic Balanced Leadership ScoreCard® (dbls) (figuur 3).
Vanuit ieders persoonlijke leiderschapsopdracht (wie ben ik? / de being 
of zijnsvraag) kan in kaart worden gebracht hoe de competenties in de 
aandachtsgebieden zelfverantwoordelijkheid (Ik), omgevingsbewustzijn 
(Globe), resultaatgerichtheid (Het) en interpersoonlijke sensitiviteit (Wij) 
worden waargemaakt (de doing of handelingsvraag). De zelfperceptie kan 
worden getoetst aan de perceptie van anderen (teamleden, klanten etc).

•  Generative Leadership brengt de aanwezige diversiteit tot leven mid-
dels een variëteit aan interacties. Het verbindt verschillen door te focus-
sen op de thema’s die er werkelijk toe doen: de levende thema’s.

Voor dit leiderschap zijn feminien en masculien toegedichte kwaliteiten 
beide van even groot belang (Callens 2003). Generatief Leiderschap maakt 
verschil.

Generatief leiderschap: grondplan van de componenten en de niveaus 
waaraan aandacht gegeven kan worden
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Figuur 3 Dynamic Balanced Leadership ScoreCard® (DBLS): wat betekent 
‘wie ben ik in wezen’ voor wat ik wil waarmaken in de verschillende aan-
gegeven velden

Naschrift

Deze dagen schrijven we maart 2013 en ontvouwt zich veel van wat ik in 
eerdere publicaties vanaf 2003 heb aangegeven in verband met het tur-
bulente karakter van onze tijd en de consequenties voor het tgi-systeem. 
In 2009 zijn – in een samengebald artikel opgenomen in het Duitstalige 
Handbuch Themenzentrierte Interaktion (TZI) in deel iv: ‘Ausdifferen-
zie rung von tzi’ – de hierboven beschreven hoofdlijnen van generatief 
leiderschap weergegeven. Een kort naschrift anno 2013 is bij de vertaling 
in het Nederlands van het handboek, vijf jaar later, op zijn plaats.

We zijn namelijk ondertussen de vierde transformationele periode in-

generative leadership

Generative Leadership
Dynamic Balanced Leadership ScoreCard® 5.5 u.i. (DBLS)

F

E

M

S

fysiek tijd-ruimte vorm geven

emotioneel klimaat en 
atmosfeer beinvloeden

betekenis geven

zin geven

GLOBE
Omgevingsbewustzijn
context genereren

intern 
naar 
binnen

extern
naar 
buiten

F

E

M

S

fysiek vormgeven

motiveren

inhoud geven

vanuit het geheel zien

HET
Resultaatgerichtheid  
focussen op levende thema’s         

intern 
naar 
binnen

extern
naar 
buiten

F

E

M

S

fysiek gewaarworden 
(awareness)

voelen (emotion)

denken (consciousness)

bezielen / present zijn (spirit)

IK
Zelfverantwoordelijkheid  
persoonlijk leiderschap opnemen
         

intern 
naar 
binnen

extern
naar 
buiten

F

E

M

S

interactiepatronen 

affectief proces

proces van kennisdelen 

verbonden zijn met alles wat is

WIJ
Interpersoonlijke sensitiviteit
kwalitatieve interacties genereren
         

intern 
naar 
binnen

extern
naar 
buitenMijn Persoonlijke Leiderschapsopdracht

Wie ben ik? / Bestemming 
(purpose / personal why)

Innerlijke Bron 

Niveaus:
F:   fysiek
E:   emotioneel
M:  mentaal
S:   spiritueel



280  differentiëring van tgi

gegaan. We vinden onszelf nog steeds terug in die turbulente omgeving. 
Maar we vertoeven nu in de chaotisch aandoende uitloop van de jaren 
tachtig en negentig, die een nieuwe transformationele periode onont-
koombaar en urgent maakt. De thema’s zijn in rap tempo veranderd: het 
gaat nu niet meer over de snelheid en de discontinuïteit van de verande-
ringen die we meemaken: dat weten we ondertussen wel. Het gaat er nu 
over hoe we dit nu en morgen tegemoet treden. En duurzaam toekomst 
kunnen genereren!

Het bewustzijn groeit: we lopen op alle facetten vast, we kunnen niet 
meer verder op de manier waarop we nu bezig zijn. De werkelijkheid blijkt 
niet de werkelijkheid te zijn die we in gedachten hadden. De toekomst 
voelt heel ongewis. Wat is ons antwoord hierop? We dienen onszelf en 
hoe we bezig zijn opnieuw uit te vinden: het thema van ons tijdsgewricht 
nu is vernieuwing.

Deze vierde transformationele periode is al begonnen – het epicentrum 
lijkt me nog niet geweest: we zijn nog volop aan de gang met het emoti-
oneel en mentaal ‘verstouwen’ van de schokken van geregeld niet meer 
weten wat werkelijk waar is dan wel betrouwbaar (van de banken via het 
pensioen en de treinen tot de sport) en wat wat nog eigenlijk waard is 
in deze wereldwijde financieel-economische crisis die west versus oost en 
zuid versus noord diepgaand beroert.

Mediteren, Nature Quests en retraites zijn enkele booming antwoor-
den. Het broodfonds, de kredietunie, pop-upstores, mindfulness-sessies  
voor managers, ‘society 3.0’, weggeven en ruilen via de radio en internet: 
de zoekwegen in de transitie zijn in volle ontwikkeling.

De vernieuwing gaat niet over meer doen met minder, zoals veel wordt 
geroepen, maar over ‘anders doen’: opnieuw uitvinden hoe we de passende 
antwoorden geven op wat we meemaken en wat er echt toe doet. Onszelf 
leiden vanuit een ander perspectief: onze Innerlijke Bron en ons Innerlijk 
Weten (Jaworski 2012, Scharmer 2009, Senge e.a. 2004, Callens 2011).

Ook het generatief leiderschapskompas heeft zich nog verder ontvouwd 
tot het integrale leiderschapsconcept dat het in zijn volheid kan zijn, door 
de inhoudelijke uiteenzetting met Ken Wilbers Ik, Wij, Het en Het’s, de 
integratie van het U-proces in de Dynamic Balanced Leadership Score-
Card®, de ontwikkeling van het generatieve veld (sensing) in de kwaliteit 



 281

van de interacties door de integratie van de vier niveaus – en ervaarbaar 
maken hoe je jezelf kunt leiden in een transitie zonder overweldigd te 
worden door heftige gevoelens (Callens 2011).

De perspectieven van de Zijnsoriëntatie ontwikkeld door Hans Knibbe 
ondersteunen het hart van generatief leiderschap: te leren rusten in (wie 
we in wezen) zijn in verbondenheid met alles wat is (Knibbe 2006) – in 
Ruth Cohns woorden: ‘The Beyond Within’.

Meer informatie is onder meer te vinden in: ‘Bij Generatief Leiderschap 
sturen we expliciet op het waarnemen en denken vanuit het geheel’ (Cal-
lens 2011).

generative leadership
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