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Inleiding
Dit artikel is geschreven vanuit de ongearticuleerde intuïtie dat aarzelen bete-
kenis heeft voor organisaties en het vermoeden dat in organisaties steeds min-
der ruimte bestaat voor aarzeling. Door voorafgaand aan een praktijkonder-
zoek het concept aarzelen theoretisch te onderzoeken wordt deze intuïtieve 
impuls serieus genomen. Aarzelen is een antwoord dat vragen blijft oproepen. 
In 2007 schrijft de Duitse filosoof en literatuurwetenschapper Joseph Vogl 
over deze fascinerende ambiguïteit in Über das Zaudern. Deze virtuoos ge-

Heldhaftig aarzelen 

Aarzelen staat in een kwaad daglicht. Ten onrechte blijkt uit onder-
zoek naar dit fenomeen. De minutieuze studie van Paul Ricoeur en een 
bespiegelende monografie van Joseph Vogl laten zien dat aarzelen be-
schikt over analytische kracht, dat het leidt naar een onbepaald tussen-
gebied waar aarzelen problematische structuren feilloos blootlegt en 
een tussentijd opent waarin mogelijkheid en toeval van gebeurtenissen 
zichzelf kunnen articuleren. Aarzeling is zintuiglijk en verbonden met 
een overvloedige bron van nog ongekende mogelijkheden die wacht 
om te worden aangeboord. Deze potentie van aarzelen ontbreekt in de 
tijd waarin wij leven, waarin actie en snel handelen de maat zijn.

In onze westerse cultuur is handelen en doorpakken de norm. Want de 
wereld draait doorrr … Om aan die maatstaf te voldoen zijn er voor 
managers en professionals aantrekkelijke formules en ‘best practices’ 
beschikbaar. Maar is het wel zo heldhaftig om zonder aarzelen ‘door 
te pakken’ en zijn die formules ook nog aantrekkelijk als ze het men-
senwerk hebben overgenomen en de best practices hun beslag hebben 
gekregen? Het artikel is een weerslag van een aarzelingzoekend onder-
zoek naar de betekenis en functie van aarzelen in keuze- en besluitvor-
mingsprocessen in organisaties. 
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schreven poëtische monografie, maakte het bestuderen ervan tot een literair 
avontuur. In 2012 verscheen Über das Zaudern in een Engelse vertaling als 
On Tarrying. Hierin geeft Vogl onder meer antwoord op de vraag wat de 
functie van aarzelen kan zijn.
De tweede auteur die in dit verband passeert, is de eminente Franse filosoof 
Paul Ricoeur. Hij heeft een studie gewijd aan het maken van keuzes en de rol 
van aarzelen daarin. Zijn onderzoek naar het fenomeen aarzelen is opgete-
kend in Le volontaire et l’involontaire uit 1950. De Engelse vertaling ervan 
verscheen in 1966 onder de titel Freedom and Nature: the voluntary and the 
involuntary. 
In de volgende paragrafen komen allereerst vier dimensies van aarzelen, zoals 
Ricoeur deze aan het licht bracht, aan bod. Deze dimensies worden betrok-
ken op de actualiteit en op keuzeprocessen omtrent organiseren waarin de 
vraag naar de betekenis van aarzelen en de bijdrage die aarzelen kan leveren 
aan besluitvormingsprocessen in organisaties, centraal staat. Daarna volgen 
een beschouwing over de methode van aarzelen gebaseerd op Vogl en aanbe-
velingen voor de opzet van vervolgonderzoek naar de betekenis van aarzeling 
in de organisatiepraktijk van professionals en managers. 

1. Formules voor ontwrichting
Het onderzoek naar aarzelen krijgt contouren als we het plaatsen tegen de ach-
tergrond van keuzes en van processen van wereldwijde economische, politieke 
en culturele integratie, het omzetten van data naar digitale gegevensdragers en 
versnellingen van technologische ontwikkelingen die de tijd waarin wij leven 
markeren. Veelal zijn theorieën over hoe met de gevolgen van deze hedendaag-
se processen om te gaan gericht op daadkrachtig en snel handelen. Ze zijn pres-
criptief omdat ze voorschrijven hoe te handelen. Deze theorieën kenmerken 
zich door overzichtelijke modellen en formules in de vorm van heldere stappen-
plannen die helpen om snel te kunnen beslissen. Zoals bijvoorbeeld de populai-
re Acht stappen van succesvol veranderen van John Kotter. Karakteristiek voor 
prescriptieve theorieën is dat ze omstandigheden en resultaten als een vast ge-
geven zien en dat ze de beste manieren beschrijven om uitkomsten te bereiken. 
Echter, er zijn verschijnselen die veroorzaken dat dit niet altijd goed uitpakt. 
Wat zijn de consequenties als deze formules en modellen op grote schaal wor-
den toegepast? In dit verband wil ik drie verschijnselen noemen: isomorfisme, 
inflexibele instituties en padafhankelijkheid. 
Ten eerste isomorfisme: het verschijnsel dat organisaties in overeenkomstige 
sectoren steeds meer op elkaar lijken. Organisaties imiteren elkaar reflexma-
tig in reactie op onzekerheid door succesvol geachte praktijken van elkaar te 
kopiëren. Organisaties, professionals en managers verschillen steeds minder, 
omdat ze eenvormigheid van werkprocessen nastreven en verschillen vermij-
den (DiMaggio en Powell, 1983). Het gevolg van dit kopieergedrag is dat er 
overzichtelijke eenvormigheid ontstaat die creatieve krachten bedreigt en het 
voortbestaan van organisaties op het spel zet. 
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Ten tweede het fenomeen instituties, in de betekenis van sociale constructies 
(Phillips, Lawrence en Hardy, 2004) die onzichtbare en vanzelfsprekende 
krachten vormen die het gedrag van professionals en managers in organisa-
ties bepalen (Scott, 2001). Omdat instituties mechanismen herbergen die op 
verschillende manieren afwijkingen met hogere kosten associëren, zowel eco-
nomisch, cognitief als sociaal (Phillips et al., 2004, p. 637-638) zijn ze moei-
lijk te veranderen. Instituties en de institutionele contexten van organisaties 
hebben een disciplinerende invloed op het denken en spreken van mensen en 
daarmee ook op de betekenisgeving. Op die manier weren instituties variëteit 
in betekenis en zorgen ze voor stabiliteit (Phillips et al., 2004, p. 638). Institu-
ties beperken echter het gezichtsveld, sluiten mogelijkheden uit en determine-
ren manieren van denken en oplossen. Het is bijvoorbeeld bijna ondenkbaar 
om in een organisatiecontext over veranderen te spreken zonder dat de vraag 
naar ‘urgentie’ wordt gesteld. Het denken wordt door ‘urgentie’ gedomineerd. 
Urgentie is een institutie geworden.Verlangens, wensen, toevalligheden, kan-
sen en mogelijkheden vallen zo gemakkelijk buiten het blikveld.
Op de derde plaats laat padafhankelijkheid zien hoe moeilijk het is om af te 
wijken van een eenmaal ingeslagen weg. Padafhankelijke beslissingen zijn te 
herkennen als sequenties ‘in which contingent events set into motion instituti-
onal patterns or event chains that have deterministic properties’ (Mahoney, 
2000, p. 507). Alternatieven worden niet meer overwogen. Beslissingen pas-
sen zich steeds opnieuw aan op basis van het eerder ingeslagen pad. Zo ont-
staan niet alleen nieuwe vormen van onoverzichtelijkheid, maar ligt ook de 
vorming van onbedoelde excessieve effecten op de loer. Onder financiële druk 
en door financiële prikkels kon bij Hogeschool Inholland eenzijdige sturing 
op het slagingspercentage ontstaan. In die context werden alternatieve afstu-
deertrajecten gegenereerd waarvan de kwaliteit achteraf ter discussie stond. 
Het behalen van diploma’s bleek een doel op zich geworden. Inhoudelijke 
kwaliteit en de nutsfunctie raakten uit het zicht (Frissen, Manshanden, Meijs, 
Van San en De Winter, 2011, p. 26). Tegen deze achtergrond van isomorfisme, 
instituties en padafhankelijkheid onderzoek ik de betekenis van aarzelen in 
organisaties.

2. Vier dimensies van aarzelen
Ricoeurs visie op aarzelen wordt begrijpelijk vanuit zijn opvatting dat alle 
functies van het menselijk bestaan een tweedimensionaal karakter hebben: 
vrijwillig en onvrijwillig. Le volontaire et l’involontaire is het eerste gezag-
hebbende werk waarin Ricoeur uiteenzet dat alles wat we doen een vrijwilli-
ge en een onvrijwillige component heeft. Deze vrijwillige en onvrijwillige 
componenten zijn complementair maar vormen geen sluitende harmonie. In 
de spanning tussen het vrijwillige en het onvrijwillige en in het telkens op-
nieuw willen opheffen van die spanning herkent Ricoeur onze onderscheiden-
de unieke identiteit en de vrijheid van de mens. In de aarzeling onderzoekt hij 
de genese van keuze. In deze wordingsgeschiedenis van het besluit verschijnen 
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in de aarzeling vier dimensies: lichamelijkheid van keuzes, onvrijwilligheid 
van keuzes, meerduidigheid van het goede en de angst voor zelfverlies.

LICHAMELIJKHEID VAN KEUZES
 

Als eerste dimensie noemt Ricoeur de lichamelijkheid die ten grondslag ligt 
aan elke keuze. Ricoeur’s onderzoek leert dat lichamelijke behoeften vaak de 
oorsprong van motieven zijn. Maar de relatie tussen motief en keuze is inge-
wikkeld. Motieven, zegt Ricoeur, veroorzaken geen keuze. Pas als een keuze 
gemaakt is, worden motieven duidelijk. Motieven hebben een wederkerige  
relatie met besluiten en kunnen daarom geen oorzaak zijn. Aangezien ‘motive 
found its matter in need and pleasure, in pain, briefly, in affectivity’, dienen 
we de rol die motieven spelen in het proces van besluiten te benaderen vanuit 
een lichamelijke invalshoek (Ricoeur, 1966, p. 135). Karakteristiek voor  
lichamelijke affecten is dat ze ‘essentially disordered’ zijn (Ricoeur, 1966, p. 
144). 
Door dit onvoorspelbare karakter van affecten zijn ook onze motieven chao-
tisch en kost motiveren tijd. Geconfronteerd met een affectieve indruk, kan ik 
me, aldus Ricoeur, eindeloos afvragen: Wat is het (Ricoeur, 1966, p. 144)? 
Wat voel ik nou precies? En telkens krijg ik andere antwoorden op deze vra-
gen. Hij gebruikt als analogie een gedicht waarin de betekenis zich niet on-
middellijk prijsgeeft. Elke keer wanneer je het gedicht opnieuw leest, lijkt het 
weer anders te zijn. Het betekent dat als we een keuze zouden willen funde-
ren op motieven, we geen vaste grond vinden. In de continue stroom waarin 
besluiten leven, vormen motieven steeds wisselende hiërarchieën. We kunnen 
geen gesloten geheel vormen van onze verlangens en behoeften. We denken 
alles op een rijtje te hebben, maar in werkelijkheid is het rijtje van het ene 
moment naar het volgende moment alweer achterhaald. 
Het bevredigen van lichamelijke behoeften geeft genoegens die tot uitdruk-
king komen in waarden. ‘Through need, values emerge (…) bread is good, 
wine is good. (…) We judge the goodness of bread and wine in terms of the 
affective image of anticipated pleasure. (…) Good is what produces pleasure’ 
(Ricoeur, 1966, p. 94-104). Omdat aan de ene kant een duidelijke waardenhi-
erarchie mede afhankelijk is van gezichtspunten die ik in overweging neem. 
En anderzijds onze motieven voorafgaand aan een keuze onbepaald zijn, zijn 
waarden die voortkomen uit motieven dat ook. Er zit niets anders op dan bij 
elk nieuw perspectief of veranderde omstandigheid opnieuw te bepalen welke 
waarden het zwaarst wegen. 

Goed doordachte en weloverwogen keuzes worden doorgaans gezien als de 
beste manier om besluiten te nemen. Lichamelijkheid speelt daarin geen rol, 
een besluit moet rationeel zijn. Maar het voorgaande stelt de suprematie 
van rationaliteit van keuzes ter discussie. Als lichamelijke behoeften een rol 
spelen in onze besluitvorming, wat stellen we ons daarbij dan voor? We  
ervaren een besluit als rationeel omdat we gevoelens en emoties waarmee 
besluitvorming gepaard gaat, kanaliseren tot argumenten voor en tegen 
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waardoor het besluit een rekensom lijkt. Men neemt weinig notie van het 
ingrijpende en tijdrovende proces van waardenbepaling dat aan de basis 
van keuzes ligt. Bovendien wordt de rol van onvrijwillige motieven, zoals 
vermoeidheid, honger, dorst, blijdschap, bedroefdheid, angst, verliefdheid, 
geslachtsdrift, verontwaardiging, medelijden, boosheid onderschat en zijn 
we niet in staat onze steeds wijzigende motieven te doorgronden. We maken 
minder rationele keuzes dan we denken. Dat we het denken is niet vreemd. 
Het denkorgaan leidt ons om de tuin door wat irrationeel is in een keuze 
van een reden te voorzien. De mens is meester in het rationaliseren van ge-
voelens. Dat maakt keuzes weliswaar begrijpelijk, maar het maakt keuzes 
niet rationeel. Een voorbeeld: in het besluit van de Eurogroep om banken 
op Cyprus en spaarders van Cypriotische banken mee te laten betalen aan 
de sanering van de bankensector, is het onwaarschijnlijk dat sympathie 
voor gedupeerde spaarders, woede over witwassende Russische maffiosi of 
boosheid over bankiers en politici die het zover hebben laten komen, geen 
rol hebben gespeeld. 
De rol van onvrijwillige lichamelijke motieven en de manier waarop mensen 
dat doorgaans zonder zich daarvan bewust te zijn verhullen, laten het geloof in 
rationaliteit zien, maar dat geloof slaagt er niet in de lichamelijke spontaniteit 
te onderdrukken. Wat betekent het als besluiten en handelingen die eruit voort-
vloeien niet alleen op rationaliteit berusten? Als lichamelijke motieven een  
grotere rol spelen dan we wellicht geneigd zijn te willen erkennen? Volgens  
Ricoeur voltrekt het leven zich tussen lichamelijke spontaniteit en vrijwillige 
controle. Aarzeling geeft een aanzet tot reflectie over deze controle. Dat bete-
kent voor keuzes en besluiten in organisaties dat mensen gevoeligheid kunnen 
ontwikkelen voor lichamelijke signalen en zij deze signalen kunnen onderzoe-
ken.

DE ONVRIJWILLIGE DIMENSIE VAN KEUZE

Met l’Involontaire uit de titel van Ricoeurs studie bedoelt hij verlangens en 
behoeften waarover we geen zeggenschap hebben en die ons grotendeels rege-
ren. Trek in een boterham, slaap, zin in seks of dorst, we krijgen het of we 
dat nu willen of niet. Maar zegt hij, ‘existence is not only body, but also 
choice’ (Ricoeur, 1966, p. 135). Het onderzoek naar dit keuzeproces doet 
hem stilstaan bij aarzeling. Waar anders dan in aarzeling kan aan het licht 
komen wat zich in het proces van keuze voltrekt en wat verborgen blijft in 
resolute besluiten? Zijn fenomenologische studie naar aarzelen werpt een ver-
rassend licht op hoe keuzes en besluiten tot stand komen. 
Ricoeur stelt dat aarzeling niet zomaar een ongemakkelijk aarzelend ogenblik 
is dat overgaat en weer snel vergeten kan worden. Integendeel, alle bewust-
zijn is aarzelend bewustzijn. De aanwezigheid van aarzelen is zo’n vanzelf-
sprekendheid dat we deze nauwelijks herkennen. Het bewustzijn aarzelt. Dat 
wil zeggen, ons bewustzijn is tegelijkertijd een ‘willend’ en een ‘niet-willend’ 
bewustzijn. Dit aarzelend bewustzijn zoekt een besluit. Zoeken is aarzelen en 
besluiten is niet-meer-aarzelen. Het besluit representeert een onderbreking die 
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het hoogtepunt van het keuzeproces markeert. Besluiten leven in het proces 
van aarzeling tot keuze. Dit aarzelen, zegt Ricoeur, is een bedremmeld oriën-
terend zoeken waarbij onze wil niet afwezig is.

Wat betekent deze onvrijwillige dimensie van aarzelen voor besluitvormings-
processen in organisaties? De tijd waarin wij leven kenmerkt zich door wat 
de Duitse filosoof Habermas een ‘nieuw soort onoverzichtelijkheid’ noemt in 
zijn boek Die Neue Unübersichtlichkeit uit 1985. Globalisering, digitalisering 
en snelheid van technologische ontwikkeling liggen aan de bron daarvan. 
Hoe de snelheid-van-het-licht en routineus handelen onoverzichtelijkheid ver-
sterkt met wereldwijde consequenties, wordt duidelijk als op 6 mei 2010 om 
14:42:44 Amerikaanse beurzen in een vrije val storten. Niet eerder in het be-
staan van de Dow Jones kelderde de beurs zo snel en zo diep. Het verbijster-
de (bijna) de gehele financiële wereld. De Dow Jones dook in nog geen twin-
tig minuten bijna duizend punten. Maar zo snel als de beurskoersen daalden, 
herstelde de index zich weer. Deze mysterieuze gebeurtenis staat te boek als 
de flash crash. Aan de wieg ervan staan programma’s waarin algoritmen die 
in milliseconden opdracht geven om aandelen te kopen of verkopen. High 
Frequency Trading wordt het genoemd. Van de Dow Jones flitst koersinfor-
matie met de snelheid van het licht door een glasvezelkabel naar datacentra 
rondom Wall Street. De lengte van de glasvezelkabel bepaalt het snelheids-
voordeel op concurrerende algoritmen. Toezicht is alleen achteraf mogelijk. 
(Meerman, 2011)
Wat was er aan de hand? Hoogleraar en econoom Albert Menkveld van de Vrije 
Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar die flash crash en ont-
dekte dat een grote Amerikaanse handelaar 75.000 aandelen ter waarde van 4,1 
miljard dollar probeerde te verkopen. In dagblad Trouw zegt hij dat driehonderd 
milliseconden later andere handelaren een nog grotere agressieve verkooporder 
op de markt brachten. Het resultaat: een flash crash. Het gevolg van meerdere op 
elkaar reagerende aan- en verkoopprogramma’s. Volgens Menkveld heeft digitali-
sering zo’n vlucht genomen, dat de toezichthouders nog niet op het niveau zijn 
van de computers die de handel doen. ‘Handelaren zijn vervangen door compu-
teralgoritmes. De beursvloer is ook vervangen door een algoritme, dat koop- en 
verkooporders op elkaar aanpast. Alleen de toezichthouder nog niet.’ Als de ver-
slaggever vraagt of het niet vreemd is dat we zoveel macht geven aan computers, 
antwoordt Menkveld dat vliegtuigen toch ook computergestuurd zijn. ‘Er zijn 
continu algoritmes aan het werk om het vliegtuig in balans te houden. Dat geeft 
een heel veilig gevoel en het is ook nog eens goedkoop’ (Morel, 2013).
De vergelijking van Menkveld met een automatische piloot roept vragen op. 
Op de eerste plaats is deze analogie twijfelachtig, omdat een piloot de bestu-
ring overneemt zodra de automatische piloot in de problemen komt, terwijl 
het voorbeeld van de flashcrash nu juist demonstreert dat er niets anders op-
zit dan te hopen op een goede afloop. Het kan niet gestopt. Op de tweede 
plaats is de scope van het vliegtuig, met één bestuurder en met één doel niet 
vergelijkbaar met een beurs waarin duizenden handelaren speculeren met  
onderling strijdige bedoelingen. Ten derde klinkt in het als geruststelling  
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bedoelde antwoord van Menkveld een vanzelfsprekend doel-rationeel-denken 
door.
Technologie kent vooralsnog geen aarzeling. En mensen verwerken en inter-
preteren zo’n duizelingwekkende hoeveelheid gegevens niet zo snel. Hiervoor 
zijn vernuftige algoritmes die met onvoorstelbare snelheden data ‘analyseren’ 
in alle rust in een laboratorium of op een zolderkamer ontwikkeld, getest en 
beproefd. Ze hebben namen als: ‘sluipschutter’, ‘guerrilla’, ‘jacht’ en ‘dolk’ 
(Luijendijk, 2013). Het heeft de suggestie van een jongensspeeltje.
Wat betekent het als we aarzelen uitsluiten en de keuzes waarvan we de con-
sequenties niet kunnen overzien aan machines of protocollen overlaten? Wat 
als keuzes worden gedicteerd door regels of instituties die we vanzelfsprekend 
zijn gaan vinden? Wat als er geen bedremmeld oriënterend zoeken is, geen  
erkenning van lichamelijke motieven aan de basis van keuzes maar een over-
tuiging dat ultieme rationele keuzes leiden tot juiste keuzes? Dan leidt het uit-
sluiten van aarzeling niet alleen tot meer onoverzichtelijkheid maar ook tot 
het stagneren van menselijke mogelijkheden en vermogens. Vogl laat zien dat 
naarmate er steeds meer keuzes door systemen bij individuen worden wegge-
haald, motivatie en reden om te handelen een menselijk probleem wordt.  
Zoals de automatische piloot voor piloten, machinisten en andere ‘operators’ 
reflexen afstompt en leidt tot ‘ontscholing’ (Carr, 2013). 

MEERDUIDIGHEID VAN HET GOEDE

De derde dimensie die Ricoeur inbrengt betreft de meerduidigheid van het 
goede. Het principe van de aarzeling zegt hij, ligt ‘in the bodily confusion to 
which human existence is subject. All history of choice proceeds from this  
hesitation’ (Ricoeur, 1966, p. 149). Door deze lichamelijke verwarring tasten 
ook onze redeneringen in het duister (Ricoeur, 1966, p. 143) en berust de  
genese van een besluit niet op logische gronden. Er is aldus Ricoeur geen to-
taliteit van ons gemoed die het mogelijk maakt een balans op te maken. Ver-
knoping van wensen, verlangens of behoeften maken het onmogelijk de on-
derlinge posities te bepalen. Er is geen hiërarchie van motieven en waarden 
gegeven en onze redeneringen zijn wanordelijk. De conclusies van onze inter-
ne strijd worden ongeldig gemaakt door de verwarring en onbepaaldheid van 
onze motieven en waarden. 
Ook de context van een keuze speelt een grote rol. Deze bepaalt in veel geval-
len het resultaat van beslissingen. Als sociale wezens maken we deel uit van 
allerlei groepen in verschillende configuraties: sekse, relatie, gezin, familie, 
werk, buurt, school, etnische groep, dorp, stad, land. In al die groepen gelden 
deels dezelfde, deels andere en soms totaal tegenstelde waarden. Onze plaats 
daarin te vinden en ons leven vorm te geven, gaat onvermijdelijk gepaard met 
wrijving en conflict. Waarden botsen, motieven zijn verward, tegenstellingen 
onoverbrugbaar. Er is geen eindig geheel van verlangens om ons op te beroe-
pen, noch een hiërarchie van waarden of motieven. In dit drama zijn we ons, 
aldus Ricoeur, ‘dreadfully conscious of existing as a living wound’ (1966, p. 
141) en rest ons niets dan er wat van te maken. Het ‘goede’ of ‘juiste’ als uit-
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komst van een keuze blijft problematisch. Dat wil zeggen dat in elke omstan-
digheid of situatie goed en juist meerduidig zijn. Het goede dat we zoeken als 
we in-besluit-zijn, ontlenen we aan een verlangen, een drijfveer of geneigd-
heid. Maar als we altijd een ander gezichtspunt kunnen overwegen, krijgen 
we geen zicht op een eindige totaliteit en biedt elke hiërarchie van waarden of 
motieven slechts een wankele basis om een besluit op te baseren. 

Wat betekent de meerduidigheid van het goede voor het maken van keuzes en 
het nemen van besluiten in organisaties? Geloven in het ultiem goede of juiste 
schaft de aarzeling af. Maar zo laat Ricoeur zien, goed en juist zijn altijd 
meerduidig. Feedbackloops, nieuwe gezichtspunten, gewijzigde omstandighe-
den stellen besluiten ter discussie en openen zo opnieuw het doorgaand aar-
zelend bewustzijn om telkens opnieuw in voorlopige keuzes het goede of juis-
te te kunnen bepalen.
Het menselijke drama te moeten kiezen tussen twee kwaden is geen eenvou-
dige opgave. Dagelijks worden we geconfronteerd met pluraliteit van waar-
den: medewerkers ontslaan of de zaak failliet laten gaan. Meedoen aan een 
schertsvertoning of alleen komen te staan. Trouw zijn aan je werkgever of 
een misstand aan de kaak stellen. Tragische dilemma’s zijn een onlosmakelijk 
onderdeel van het menselijk bestaan, zoals blijkt uit de tragedie Antigone van 
Sophokles. 
Een korte schets van deze tragedie en wat eraan voorafging. Als de broers 
Eteokles en Polyneikes tegen elkaar om de stadsstaat Thebe strijden, vindt 
Polyneikes daarbij de dood. Koning Kreon die over Thebe heerst, verbiedt het 
iedereen om over de dood van Polyneikes te rouwen of hem de laatste eer te 
bewijzen. Antigone moet kiezen tussen respect betonen aan haar dode broer 
door hem te begraven of gehoorzamen aan het bevel van Kreon.
De protagonisten Kreon en Antigone hebben volop gelegenheid om te aarze-
len. Zij kunnen aarzelen voordat ze een ingrijpende keuze maken en nadat zij 
het besluit genomen hebben. Maar beiden doen dat niet. Is Kreon bang om 
zijn standpunt te herzien? Is zijn blik vertroebeld door macht, is hij beducht 
om gezag te verliezen? Blind en doof voor de mensen om hen heen aarzelt 
Kreon geen moment en verstart Antigone in haar morele gelijk. Beiden bepa-
len resoluut hun standpunten. Als de gebeurtenissen hun onfortuinlijke  
beloop hebben gehad, komt het gebrek daarvan scherp in beeld. Wanneer 
Kreon uiteindelijk en ontredderd tot inkeer komt, heeft Antigone zich ver-
hangen, laat Kreons zoon Haimon zich in zijn zwaard vallen en beneemt ook 
Eurydike, Kreon’s echtgenoot en moeder van Haimon, zich van het leven. De 
Antigone is, aldus de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum, een tragedie 
over het verliezen van greep ‘on what looked like secure truth and learning a 
more elusive kind of wisdom’ (Nussbaum, 2001, p. 51). 
De tragedie laat de keerzijde van trots zien, de waan van het gelijk aan je 
kant hebben, het verblindende van waarden die principes worden. Het toont 
meedogenloos precies de vele mogelijkheden om een ander pad te kiezen. Ze 
laat de onontkoombaarheid zien van omstandigheden die wij niet in de hand 
hebben. Ze laat zien hoe mensen omgaan met tragische keuzes die voortko-
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men uit een pluraliteit van waarden. Keuzes die, zelfs als je ervan overtuigd 
bent dat je het goede hebt gekozen, een gevoel van verlies achterlaten. Trage-
dies bevestigen dat goede bedoelingen niet gelijk staan aan goede uitkomsten. 
Deze inzichten bekrachtigen de relevantie voor professionals en managers: 
goed en juist zijn altijd meerduidig en ook na een gemaakte keuze kun je aar-
zelen. Een besluit is slechts een markering van een moment in een doorgaan-
de aarzeling. Telkens wanneer omstandigheden wijzigen of nieuwe perspectie-
ven ontstaan, kan de aarzeling worden gezocht. Het maken van fouten is 
onvermijdelijk. Er in volharden niet.

DE ANGST VOOR ZELFVERLIES

De vierde dimensie, die Ricoeur noemt, is de angst voor zelfverlies. Omdat 
aarzelen tegelijkertijd een poging is om een keuze te maken én het niet lukken 
van het maken van een keuze. Het samenvallen van deze twee manieren 
waarop aarzelen tot uitdrukking komt, wordt overschaduwd door een pijn-
lijk zelfverlies. 

‘It is an anxiety of not being at all, since I fail to be one. In hesitation I am 
many, and so am not. (…) [T]his deficiency which characterizes hesitation 
also makes possible an exquisite feeling of abundance of power and enjoy-
ment born precisely of the indecisive fecundity which always remains this 
side of choice.’ (Ricoeur, 1966, p. 137-138)

Plezier en kracht die voortkomt uit aarzeling-om-te-kiezen. Ricoeur atten-
deert ons op de diepgewortelde relatie van aarzeling met mogelijkheid.  
Mogelijkheid is mijn bestaan, mijn mens-zijn, mijn wezen. Ze is de prelude 
van keuze. Mogelijkheden zijn nog niet omgezet in een concreet project dat 
ik aan mijzelf toeschrijf, maar tot een mogelijkheid in de overtreffende trap. 
De mogelijkheid van vermenigvuldiging van keuzemogelijkheden. In de aar-
zeling zijn meerdere reële mogelijkheden aanwezig in een voorwaardelijke 
modus. Een modus waarin ik nog niet heb uitgemaakt welk project ik aan 
mijzelf toeschrijf en waarmee ik mijzelf verbind. 
Zo kent elke musicus en muziekliefhebber de spanning en de ‘potentialiteit’ 
van de pauze, de onderbreking. Een stilte die deel uitmaakt van de composi-
tie. Iets staat te gebeuren. Alles is mogelijk. Het is een onderbreking die het 
mogelijke vervolg ‘potentialiseert’. Die het eventuele, het mogelijke, het belof-
tevolle maar nog niet bestaande activeert. De kracht van aarzelen is het 
blootleggen van het potentieel dat in het bewustzijn verscholen ligt. Een  
potentieel dat voortkomt uit aarzeling-om-te-kiezen. De reden waarom dit 
potentieel in de context van organisaties gewoonlijk niet tot zijn recht komt, 
is de angst voor zelfverlies. In een organisatiecontext spreken mensen mis-
schien niet van zelfverlies, maar van verlies van sociale identiteit: de angst om 
geen deel meer uit te maken van de groep. Of mensen spreken van de angst 
voor gezichtsverlies. In organisaties belet die angst dat het potentieel van aar-
zelen tot zijn recht komt. Handelen, daadkracht, besluitvaardigheid zijn de 
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maatstaf. De institutionele context bewaakt die norm. Het vergt dan ook lef 
om te aarzelen. 
Resumerend, lichamelijke behoeften spelen een rol spelen in besluitvorming. 
Besluiten zijn niet uitsluitend rationeel. Verder leidt uitsluiten van aarzeling 
tot meer onoverzichtelijkheid en stagneert het menselijke mogelijkheden en 
vermogens. Het stompt reflexen af en leidt tot ‘ontscholing’. Ook werd duide-
lijk dat geloof in het ultiem goede of juiste de aarzeling afschaft en dat een 
goede uitkomst van een keuze meerduidig is in elke omstandigheid of situa-
tie. Wanneer deze omstandigheden wijzigen of nieuwe perspectieven ont-
staan, kan de aarzeling opnieuw worden gezocht. Tot slot is gebleken dat aar-
zelen verbonden is met angst. Angst voor verlies van sociale identiteit of voor 
gezichtsverlies verhindert dat het potentieel van aarzelen tot zijn recht komt. 
Maar er is nog meer. Ricoeur heeft dimensies van aarzelen en hoe besluiten 
zich daarin ontwikkelen, beschreven. Daarin ontbreekt hoe dit kan worden 
toegepast. Dit beschrijft Vogl. Aarzelen heeft, aldus Vogl, een functie. Uit die 
functie volgt een methode.

DE METHODE VAN AARZELEN

Joseph Vogl doceert aan de Berlijnse Humbolt en de befaamde Princeton Uni-
versiteit. De studie Über das Zaudern uit 2007 wijdde hij aan de functie van 
aarzelen die hij ziet als het markeren van de drempel tussen actie en passivi-
teit die een ‘tussenruimte’ opent van pure creatiekracht en mogelijkheid. 

‘Tarrying interrupts sequences of action and functions as a caesura; it poten-
tializes action, leads to a zone of indeterminateness between Yes and No, ex-
poses irreducibly problematic structures and opens an in between time in 
which the contingency of incidents can articulate itself.’ (Vogl, 2012, p. 61)

Vogl formuleert aarzelen als een universeel programma dat zoekt naar onop-
geloste vragen en problemen achter de gegeven antwoorden en oplossingen. 
Een programma van exploratie met een methodologische en systematische  
samenhang. Deze systematische aarzelfunctie is volgens Vogl relevant in: ‘[…] 
modern context that have built their efficiency and dynamic stability on the 
basis of reliable automatisms: on the minimization of sovereign power and 
the predictability of individual intentions’ (2012, p. 121). Deze moderne con-
text is een op handelen gericht systeem dat acties en gevolgen verknoopt zon-
der dat het de rol van het individu in ogenschouw neemt. Een door actie en 
productie bepaalt systeem waarin verrichtingen om het handelen van het in-
dividu te ontlasten, functioneel zijn georganiseerd. Hierdoor verschijnt er een 
eigenaardige kruisstelling in het sociale system, zegt Vogl: ‘The more systemic 
action is divorced from the reasoning and the impulses of individuals, the 
more motivation, cause and reason for acting become individual problems’ 
(2012, p. 64). 
In het methodisch aarzelen zijn volgens Vogl drie perspectieven van bevragen 
te onderscheiden. Het eerste gezichtspunt bevraagt de ordening omdat in elk 
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antwoord en elke oplossing een problematische structuur aanwezig blijft. Het 
tweede appelleert aan een modus die alle gebeurtenissen plaatst in een kader 
van mogelijkheid en toeval. Het derde perspectief betreft de ontregeling die 
aarzeling veroorzaakt waardoor een falend beoordelingssysteem zichtbaar 
wordt (2012, p. 81). Om deze methodische aarzelfunctie te kunnen toepas-
sen, is volgens Vogl een ‘idiosyncratische’ houding nodig. In de psychologie is 
idiosyncrasie bekend als overgevoeligheid, als een bijzonder sterke afkeer en 
als een intense sensitiviteit voor bepaalde personen, voorwerpen, prikkels of 
opvattingen. Deze uiterst sensitieve houding wordt door Vogl van belang ge-
acht om significante situaties of omstandigheden te kunnen herkennen, om-
dat zegt hij: ‘in them action and its relation to the world have become proble-
matic’ (2012, p. 23-24). 

Wat zou deze aarzelmethode voor organisaties kunnen betekenen? Dit me-
thodisch aarzelen ligt ver verwijderd van de indolentie waarmee aarzelen 
vaak wordt geassocieerd. In de systematische wijze van bevragen die met een 
uiterst sensitieve houding methodisch toepasbaar is, krijgt aarzelen een ‘po-
werkant’. Aarzelen onderbreekt handelingsketens, legt problematische struc-
turen bloot, leidt de aandacht en reflectie naar een tussengebied en opent een 
tussentijd waarin het mogelijke ‘potentialiseert’. Deze kant van aarzelen lijkt 
veel te bieden hebben. Bij Ricoeur zagen we dat besluiten ‘leven’ in aarzeling 
en dat mensen ook nadat een beslissing genomen is opnieuw de aarzeling 
kunnen zoeken wanneer omstandigheden wijzigen of nieuwe perspectieven 
ontstaan. Toezichthouder en bestuursadviseur Frans van der Meché stelt in 
zijn artikel over de vrijwilligheid van gedrag van bestuurders en managers de 
vraag hoe je in een vroeg stadium zo veel mogelijk vermijdbare ontsporingen 
voorkomt. Zijn antwoord: anderen en jezelf voldoende ruimte geven om rati-
onale en niet-rationele overwegingen en alternatieven naar voren te brengen 
(2012, p. 26). De ruimte waarop Van der Meché duidt, is de ruimte die aarze-
len opent. Als aarzelen continu aanwezig is in het bewustzijn en als aarzelen 
over zoveel potentie beschikt, is het vreemd dat we daar zo weinig van zien. 

3. Aarzelen in organisaties
Kunnen mensen in organisaties toegang krijgen tot dit beloftevolle potentieel.
Hoe kan men aarzeling in organisaties zoeken? Voor zover ik heb kunnen ach-
terhalen, is er nog geen onderzoek gedaan naar de betekenis en functie van aar-
zelen in organisaties. Gezien het potentieel van aarzelen lijkt het geen verloren 
tijd dit verse voetspoor voort te zetten. Aangezien aarzelen direct verbonden is 
met keuzeprocessen, roept dit de vraag op hoe hiermee wordt omgegaan in or-
ganisaties en welke implicaties dat kan hebben voor cliënten, medewerkers, 
professionals, managers, kortom voor organisaties. Laat ik hier enkele voor-
beelden schetsen van empirisch vervolgonderzoek. Volgens brancheorganisatie 
voor zorgondernemers Actiz zal de behoefte aan verpleeghuiszorg als gevolg 
van de vergrijzing toenemen evenals de vraag naar zwaardere zorgvormen. 
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Waar in het verleden in de zorg een medische optiek domineerde, verschuift dit 
zwaartepunt naar aandacht voor kwaliteit van leven. Dit vraagt om dialoog 
tussen cliënt, sociaal netwerk en professional over de mogelijkheden en han-
delswijzen om deze kwaliteit te handhaven of realiseren. Het vergt van de pro-
fessional te luisteren naar de vraag en het aanbod hierop af te stemmen (Actiz, 
2012). Mijn aanname is dat deze dialoog aanleiding geeft tot aarzelen. 
Een ander voorbeeld. Veranderingen van het financieringsstelsel van de zorg 
vanaf 2013 leidt tot een kortere opnameduur van revaliderende patiënten. De 
duur van het revalidatieproces zelf blijft gelijk. Besluiten om over te gaan tot 
vervroegd ontslag van deze patiënten leidt mogelijk tot aarzelingen bij be-
trokken zorgprofessionals. 
Stelt aarzelen professionals in staat te reflecteren over mogelijkheden die bij-
dragen aan de kwaliteit van leven zoals die wordt verlangd? Helpt aarzelen 
nieuwe mogelijkheden onderzoeken voor het herstel van een revaliderende 
patiënt? Helpt aarzelen vermijdbare fouten te voorkomen? Welke betekenis 
heeft aarzelen in het proces van besluitvorming én nadat het besluit genomen 
is? Welke implicaties heeft dit voor het managen en organiseren van de zorg? 
Het zijn voorbeelden van aarzelonderzoek en het is goed voor te stellen dat 
ook in andere keuze- en besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld rondom  
grote infrastructuur- of vervoersprojecten, aanbestedingstrajecten, fusies- en 
overnamen, onderwijsvernieuwing, verzelfstandiging, marktwerking, meta-
data en privacy en overeenkomstige vraagstukken, dit aarzelonderzoek kan 
worden opgezet.

4. Slotopmerkingen
Aarzelen kost tijd. Hiermee is het meest gehoorde bezwaar kernachtig samen-
gevat. Voor een deel is dit bezwaar debet aan onze christelijk westerse cultuur 
waarin het actieve subject vanzelfsprekend is en traagheid een hoofdzonde. 
Waar handelen, actie, doorpakken de norm is, krijgt aarzelen de geur van 
inertie en ledigheid. In het christendom dat als een van onze beschavingsfun-
damenten geldt, is acedia: gemakzucht, traagheid en luiheid, de zevende 
hoofdzonde (Lauwaert, 2010). Aarzelen kan in onze meritocratische cultuur 
dan ook op weinig bijval rekenen.
Een bezwaar dat hiermee samenhangt vindt zijn oorsprong in de vanzelfspre-
kendheid van het teleologische denkraam, een manier van denken die zaken 
terugbrengt tot eenheden waarmee gerekend kan worden en die andere waar-
den en denkregisters uitsluit. Uitstel is afstel en tijd is geld. Voor kunstenaars 
is aarzelen zowel een wenselijk als noodzakelijk deel van het creatieproces. 
Aarzelen maakt het voor hen mogelijk om ambiguïteit en complexiteit te 
kunnen verduren. Hier geen modellen om complexiteit te reduceren of theo-
rieën om ambiguïteit te vermijden, maar verduren. Dat valt er onder meer 
van de kunstdiscipline te leren. In een organisatiecontext vergt aarzelen lef. 
Indien aarzelen een daad is die lef vergt, vermoed ik een relatie met leider-
schap. Vandaag de dag geniet leiderschap veel belangstelling. Onder de vlag 
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van leiderschap kan zomaar een hesitant hero schuilen. De aarzelende held 
kan, aldus Princeton-wetenschapper Theodore Ziolkowski, worden gezien als 
een vroeg symptoom van een onafwendbare sociale transformatie (Ziolkow-
ski, 2004, p. 140-146). 
Vaker wordt aarzelen geassocieerd met uitstelgedrag of ‘procrastination’, zo-
als het in vakliteratuur wordt genoemd. Er zijn inderdaad gelijkenissen maar 
vooral belangrijke verschillen. Bij procrastination is – wanneer? – de centrale 
vraag. Terwijl bij aarzelen met welke activiteit zal ik mij verbinden de kern-
vraag is. Staat bij uitstelgedrag de activiteit op zich niet ter discussie, bij aar-
zelen is tijd geen bepalende factor. Overeenkomsten zijn dat beide een tempo-
raal en irrationeel karakter hebben en dat beide, al of niet terecht in een 
kwalijk licht staan.
Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat ook impulsief of reso-
luut besluiten, vaak zowel noodzakelijk als wenselijk is. Ook verdraagt spon-
taniteit geen aarzeling en is resoluut besluiten essentieel om gevaar uit de weg 
te gaan (Doob, 1990). In zulke situaties vallen we terug op een automatisch 
systeem dat snel, met weinig of geen inspanning en zonder gevoel van contro-
le werkt (Kahneman, 2011). 

Dit artikel bevraagt de gangbare noties rond aarzelen en maakt de verborgen 
dimensies van besluiten zichtbaar. In organisaties is aarzelen mogelijk ver-
bonden met angst voor gezichtsverlies of verlies van sociale identiteit. Omdat 
in onze culturele bepaaldheid en in het dominante organisatiediscours het 
handelende subject de voorkeur geniet, is in organisaties de ruimte om te aar-
zelen vermoedelijk beperkt. Echter, door het reduceren van de aarzeling, stag-
neren menselijke vermogens en wordt de scheppingskracht van organisaties 
bedreigd. Aarzeling zoeken in besluitvorming én nadat een keuze is gemaakt, 
kan het verborgen potentieel van mogelijkheden aanboren. Empirisch ver-
volgonderzoek zal moeten aantonen of en hoe dit beloftepotentieel van aarze-
ling in organisaties vorm krijgt.
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